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INtroDuctIoN
Allis shad historically occurred along the Atlantic coast from Norway to Morocco, extending
along the British Isles, the coasts of Germany,
Holland, Belgium, and France, and then down
to Spain and Portugal The original latitudinal
distribution of allis shad in the eastern Atlantic
was between 28°N and 60°N latitude (Baglinière
et al., 2003).

At the start of the 20th century, shad were an
important commercial fish with the total annual
catch of shad from Moroccan waters (including the Oued Moulouya, which drains into the
Mediterranean Sea) being in the region of 1000
tonnes (Watier, 1918).
However, during the 1970’s the construction of
barrages resulted in a number of populations
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WSTĘP
To pierwszy poradnik w zakresie odtwarzania
korytarzy migracji ryb na świecie. Napisaliśmy
go nie tylko po to aby zainspirować naukowców, zarządzających rzekami oraz decydentów,
którzy działają na rzecz powstrzymania szybkiego spadku liczebności populacji ryb wędrownych w wodach śródlądowych, ale również dla innych osób, działających w interesie
poprawy stanu środowiska naturalnego. Życiową koniecznością ryb dwuśrodowiskowych
jest podejmowanie okresowych wędrówek od
„morza do źródeł” w celu realizacji swojego
kompletnego cyklu życiowego.

Niniejszy poradnik jest kontynuacją pierwszego Europejskiego Poradnika w zakresie migracji ryb (Kroes i in., 2006). Projekt pierwszego
poradnika został zainicjowany przez partnerstwo europejskie pod kierownictwem holenderskiego regionalnego zarządu gospodarki
wodnej (Dutch Regional Water Authority Hunze and Aa’s). Ten holistyczny poradnik stał się
źródłem inspiracji dla instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w Europie, i poza
nią. Doczekał się nawet, w 2011 roku, przekładu na język chiński.

BARIERA JĘZYKOWA
WIESZ,
CO TO
ZNACZY?!

1.1 DLACZEGO PORADNIK
MIĘDZYNARODOWY?
Gatunki ryb wędrownych są zagrożone
W ostatnim stuleciu człowiek wywarł głęboki wpływ
na rzeki całego świata. Rzeki były regulowane dla
różnych celów, przez budowę zapór, jazów i śluz,
na potrzeby ludzi i przemysłu. Brzegi rzek wzmocniono konstrukcjami przeciwpowodziowymi, a koryta wielu z nich zostały wyprostowane w celu zwiększenia przepustowości. Dodatkowo w związku
z zapotrzebowaniem na energię odnawialną, budowano coraz więcej zapór dla elektrowni wodnych.
Wszystkie te czynniki miały ogromny wpływ na
rzeki, jak również na wszystkie organizmy w nich
żyjące. Siedliska wielu ryb rzecznych przestały istnieć lub stały się niedostępne przez budowę zapór lub jazów. W ten sposób charakterystyczne
gatunki ryb wędrownych takie jak łosoś, jesiotr
lub węgorz coraz częściej napotykały na trudności w dotarciu do tarlisk, a wędrówki wielu innych
gatunków zostały zahamowane. Spowodowało
to znaczne spadki liczebności populacji wielu gatunków ryb wędrownych na całym świecie. Wiele
populacji tych gatunków jest teraz zagrożona lub
znajduje się na granicy wyginięcia (Czerwona Lista IUCN, 2009).

nia, istotnym elementem ekosystemów wodnych,
jak również potencjalnym wskaźnikiem stanu środowiska naturalnego. Ryby są też cennym naturalnym bogactwem - na przykład w Stanach Zjednoczonych Służba Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody
(United States Fish and Wildlife Service) szacuje
wartość ekonomiczną krajowego programu ds. rybołówstwa, oferującego 68 tys. miejsc pracy, na
3,6 miliarda dolarów, (USFWS, 2011).
Działania komunikacyjne
Realizacja przedsięwzięć związanych z odtworzenia szlaków migracji ryb rzadko należy do łatwych działań, ale niemal zawsze jest możliwa.
Skuteczne metody wymagają syntezy czynników
ekologicznych, technologicznych i społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia skutecznej komunikacji. Jeśli osoby odpowiedzialne za opracowywanie projektów
odtwarzania korytarzy migracyjnych nie potrafią
przedstawić problemów i ich rozwiązań w przekonywujący sposób, to nie uzyskają ani politycznego,
ani finansowego poparcia i w efekcie nie rozwiążą
kwestii odtworzenia szlaków migracji ryb.
Skuteczna komunikacja natury problemów związanych z migracjami ryb szerszej grupie odbiorców, może być trudna bez użycie właściwych przykładów ilustrujących możliwe rozwiązania. Wiele
przykładów z całego świata jest już dostępne, ale
są liczne informacje, do których dostęp jest ograniczony, najprawdopodobniej dlatego, że nie są publikowane lub z powodu barier językowych.

Dlaczego jest to takie ważne?
Wszystkie gatunki ryb migrują podczas cyklu życiowego. Niektóre z nich, wędrujące pomiędzy
wodami słonymi i słodkimi, są z tego szczególnie
znane. Inne gatunki ryb, żyjące tylko w wodach
śródlądowych także wędrują, codziennie w poszukiwaniu pożywienia lub sezonowo w celach reprodukcyjnych.

NIE, MÓWIĘ
TYLKO PO
RYBIEMU

Inspirujące przykłady
Poradnik przedstawia szereg przykładów ze
wszystkich kontynentów, które demonstrują skuteczne rozwiązania w zakresie migracji ryb! Autorzy wykorzystali doświadczenia i obserwacje ekspertów zajmujących się migracjami ryb z całego
świata. Przedstawione rozwiązania pokazują jak
można odbudować zasoby ichtiofauny przez odtworzenie ciągłości rzek. Na przykład, w wielu krajach, zapory i jazy, które przestały pełnić zamierzone funkcje są coraz częściej przeznaczane do
likwidacji (patrz www.americanrivers.org). W poradniku można znaleźć inspirujące praktyczne
przykłady takich przedsięwzięć z całego świata.

Poradnik koncentruje się na migracjach na dużą skalę podejmowanych przez gatunki ryb, które
przemieszczają się od morza do źródeł i z powrotem. Należy jednak traktować środowisko rzeczne
jako całość, ponieważ istnieje wiele współzależności pomiędzy wszystkimi gatunkami swobodnie
migrujących ryb a ich środowiskiem naturalnym.
Zasoby ryb, w tym ryb rzecznych są niezbędne
w celu zapewnienia dobrobytu ludzkości na całym świecie. Są niezbędnym źródłem pożywie-
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znawalne na arenie międzynarodowej, a ich celem jest ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk
poprzez odbudowę ekosystemów.

Pozytywne trendy polityczne
Stan siedlisk słodkowodnych i jego wpływ na bioróżnorodność i zrównoważony rozwój gospodarczy znajdują odzwierciedlenie w polityce globalnej.
Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczne zmiany nieskutecznych polityk i praktyk stosowanych
w przeszłości, które stworzyły zagrożenie dla populacji ryb wędrownych na całym świecie. Stosunkowo niedawno wiele gatunków ryb dwuśrodowiskowych, takich jak np. węgorz europejski, zostało
wpisanych na Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych IUCN (IUCN Red List, 2010). W efekcie
w Europie powstały plany gospodarowania zasobami węgorza w dorzeczach rzek, (River Basin Action Plans), których celem jest zapewnienie
swobodnej migracji, rekrutacji oraz wzrostu liczebności populacji tego gatunku w przyszłości.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych czyli
Konwencja Ramsarska (Convention on Wetlands)
została podpisana w 1971 roku. Jest traktatem
międzyrządowym, którego celem jest „ochrona
i zrównoważone użytkowanie mokradeł” (w tym
rzek i obszarów zalewowych), co stanowi wkład
w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie”. W wyniku spotkań w ramach Konferencji Stron Konwencji, z których ostatnie odbyło się w Rumunii w lipcu 2012 roku przygotowano
szereg podręczników, które stanowić mają wsparcie dla instytucji rządowych odpowiedzialnych
za wdrażanie Konwencji na różnych szczeblach
(www.ramsar.org) .

Do dnia 1 października 2011 roku do międzyrządowego Traktatu o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (Conservation of Migratory
Species Treaty) przystąpiło 114 krajów z całego
świata. Traktat ten (zwany też Konwencją Bońską)
ma na celu ochronę, przez wspólne działania, wędrownych gatunków dzikich zwierząt: lądowych,
wodnych, morskich oraz ptaków. Został on zawarty pod egidą Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych w 1979 r. [Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji od 1 listopada 1983 r.,
a Polska od 1 maja 1996 r. – przyp. tłum.]

Wiele z tych podręczników zawiera również wskazówki w zakresie migracji ryb, jak na przykład podręcznik na temat polityki zarządzania obszarami wodno-błotnymi (Wetland Policy), zarządzania
zlewniami rzek (River Basin Management) oraz
współpracy międzynarodowej (Sekretariat Konwencji Ramsarskiej, 2006 i 2007). Do czerwca 2012 roku, 161 krajów ratyfikowało Konwencję, stając się
jednocześnie jej stronami, a ponad 2100 obszarów wodno-błotnych na całym świecie o łącznej powierzchni ponad 193 milionów hektarów zostało
wpisanych na listę mokradeł o znaczeniu międzynarodowym.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UN Convention Law of the Sea) została podpisana w roku 1995 (UN CLOS, 1995). Traktat jest
porozumieniem w sprawie zarządzania międzystrefowymi i daleko migrującymi stadami ryb, określa prawa i odpowiedzialność krajów w zakresie
korzystania z mórz i oceanów oraz ustala rekomendacje dotyczące zarządzania żywymi zasobami mórz i oceanów. Unia Europejska oraz 161 krajów ratyfikowały Konwencję UN CLOS.

Czy energetyka wodna jest przyjaznym
wodne, w szczególności na wędrówki ryb, nie zostaśrodowisku źródłem energii?
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Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest organizacją
międzynarodową, odpowiedzialną między innymi za realizację Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals), przyjętych przez
światowych przywódców we wrześniu 2000 roku (FAO, 2000). FAO dostarcza pomoc techniczną oraz strategiczną w zakresie głównych zagrożeń, takich jak nadmierne wykorzystanie zasobów
morskich oraz utrata różnorodności biologicznej.
Liczne prace nad związkami pomiędzy bezpieczeństwem zaopatrzenia w żywność i rozwojem
bioenergii, a co za tym idzie ciągłością rzek oraz
swobodną migracją ryb dwuśrodowiskowych zajmują wysokie miejsce w programie FAO.

Konwencja o różnorodności biologicznej (Convention on Biological Diversity) powstała w Rio de Janeiro w 1992 roku. Konwencję (CBD) ratyfikowało
191 krajów, a wiele z nich wdrożyło plany działania
na rzecz różnorodności biologicznej (Biodiversity
Action Plans). Plany działania (BAPs) są rozpo-
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Jednak niedawne przypadki usuwania zapór oraz
stosowanie środków łagodzących i środków kompensujących niekorzystne oddziaływania wskazują
jednoznacznie na istnienie zagrożeń dla środowiska.
Należy więc ostrożnie bilansować ryzyko i ewentualne korzyści w kontekście społecznym, co powinno
zostać uwzględnione w trakcie procesu opracowywania planów zarządzania dorzeczami rzek (planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy).

tym tematem. Napisany został w taki sposób, że
do jego praktycznego stosowania potrzebna jest
tylko podstawowa wiedza z zakresu migracji ryb.

Rysunek 1.1. Schematyczne przedstawienie istotnych kwestii związanych z migracją ryb

Po przeczytaniu poradnika decydenci, zarządzający gospodarką wodną, ekolodzy oraz inżynierowie środowiska na całym świecie powinny zyskać
inspirację do zajęcia się, zrozumienia i potraktowania problemów związanych z migracją ryb jako
priorytetowych z perspektywy dorzecza rzeki.

Plany zarządzania dorzeczami na całym świecie
W poradniku położono nacisk na konieczność priorytetyzacji działań na rzecz odtwarzania historycznych korytarzy migracji ryb w kontekście planów
zarządzania dorzeczami rzek (River Basin Management Plans). Na skutek wdrożenia Konwencji
o obszarach wodno-błotnych, a w niektórych
krajach w rezultacie wprowadzenia krajowych
polityk, podejście oparte na zarządzaniu zlewowym nabrało dużego znaczenia i stało się podstawową częścią zintegrowanej gospodarki
wodnej. Już niedługo stan ekologiczny rzek zostanie poddany należytej ocenie, a plany działania zidentyfikują bariery migracji ryb, również te,
które wykraczają poza granice danego państwa.

Komunikacja

Podejście oparte
na zarządzaniu
dorzeczem

Poradnik opisuje problemy i ich rozwiązania na
podstawie przykładów z całego świata, ponieważ
z doświadczenia innych powinno się czerpać naukę
i motywację. Znaczne nakłady pracy przeznaczone
na rozwiązywanie problemów związanych z migracjami ryb na wszystkich kontynentach oraz coraz
liczniejsze przykłady skutecznych rozwiązań powinny być najlepszą motywacją do działania.
Zadaniem poradnika było przedstawienie szerokiego przeglądu zagadnień związanych z migracjami
ryb na całym świecie, ale oczywiste jest, że poradnik nie wyczerpuje tego tematu. Autorzy starali się
podkreślić rosnące znaczenie migracji ryb w planowaniu środowiskowym. Odnosząc się do istniejącej polityki w tym zakresie (albo sugerując potrzebę
zmiany tej polityki) i biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne związane z migracją ryb, poradnik przedstawia przykłady i doświadczenia z całego świata.

Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej jest
dobrym przykładem tej praktyki. Wszystkie kraje
członkowskie Unii opracowały plany zarządzania
dorzeczami rzek w 2009 roku oraz określiły i wdrożyły plany działań, które pozwolą na osiągniecie
dobrego stanu środowiska wodnego do 2015 roku.

Głównym celem poradnika jest przedstawienie
przykładów dobrych praktyk projektowych stosowanych na całym świecie. Chociaż w różnych krajach
warunki środowiskowe różnią się od siebie, a gatunki ryb są inne, to problemy i sposoby ich rozwiązywania są często podobne. Poradnik zawiera
wiele analiz poszczególnych przypadków, przedstawiających praktyczne rozwiązania i inspiracje.

1.2. CEL WYDANIA PORADNIKA
Poradnik powinien stać się inspiracją, być łatwy do
zrozumienia, interesujący, a przede wszystkim skuteczny. Docelowymi odbiorcami poradnika jest szeroka grupa osób związanych zawodowo z problematyką migracji ryb, lub tych, którzy interesują się

WWW.FROMSEATOSOURCE.COM
Strona internetowa została stworzona podczas pisania Poradnika Od morza do źródła. Znajduje się
na niej przegląd wielu podręczników, poradników technicznych i linki do stron internetowych. Dostępna jest również elektroniczna wersja poradnika oraz dodatkowe informacje dotyczące do wiedzy
na temat migracji ryb. Strona internetowa jest prowadzona i uaktualniana przez autorów poradnika.

Monitoring
i ewaluacja

Migracje ryb
w systemach
rzecznych

Rozwiązania
dla zagrożeń i barier

Edukacja

1.3. JAK KORZYSTAĆ Z PORADNIKA
Poradnik zawiera wiedzę i doświadczenia ekspertów z zakresu migracji ryb z całego świata. Znajdziemy w nim przegląd zagadnień dotyczących
migracji ryb z całego świata, jak również wskazówki w zakresie przywracania warunków dla migracji w górę i w dół rzeki, w systemach rzecznych
różnych kontynentów. Poradnik zawiera metodykę,
która dostarcza wskazówek w kwestii zasad przywracania ciągłości szlaków migracji ryb oraz działań i polityk w zakresie ochrony i restytucji.

Migracja ryb w systemach rzecznych
Kwestie migracji ryb (rys. 1.1) powinny stanowić
podstawę do określenia zakresu zamierzonych
działań renaturyzacyjnych w planach zarządzania
dorzeczami. Poradnik przedstawia szereg rozwiązań w zakresie przepławek dla ryb umożliwiających dostęp do siedlisk, ale nie uwzględnia zagadnień związanych z jakością wody lub jakością
siedlisk, które w wielu przypadkach mogą mieć
bardzo istotny wpływ na stan populacji ryb.

Podejście oparte na zarządzaniu dorzeczem
Poradnik przedstawia sprawdzoną koncepcję poZ doświadczeń wnika, że najlepsze wyniki osiądejścia opartego na zarządzaniu dorzeczem,
gane są dzięki wdrożeniu planu odtworzenia koz uwzględnieniem kwestii barier migracyjnych na
rytarzy migracji ryb dla całego dorzecza (podejkażdym odcinku rzeki. Podkreśla też konieczność
ście ekosystemowe). Plan powinien zawierać cele
utrzymania, monitoringu oraz ewaluacji efektywnodla rzek określonych jako priorytetowe według lości funkcjonowania przepławek dla ryb, a także edukalnych i krajowych kryteriów. Rozwiązania w zakacji poprzez propagowanie zastosowanych rozwiąkresie usuwania barier migracyjnych w systemach
27
zań. Ogólna koncepcja poradnika przedstawiona
rzecznych powinny zostać ujęte w planie działania
jest schematycznie na diagramie kołowym (rys. 1.1).
zawierającym harmonogram realizacji. Podejście
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oparte na zarządzaniu dorzeczami opisano szerzej w rozdziale 3.

nia urządzenia. Należy sprawdzić czy nowa konstrukcja zapewnia warunki dla dwukierunkowej
migracji ryb. Jeśli nie, konieczne będzie wprowadzenie modyfikacji w celu uzyskania skutecznego rozwiązania, spełniającego cele planu zarządzania dorzeczem. Rozdział 6 zawiera informacje
techniczne oraz wskazówki dotyczące monitoringu wraz z lista referencyjną.

Polityka i ustawodawstwo
Często istnieje konieczność oceny funkcjonowania istniejących procedur w zakresie planowania
i polityki środowiskowej. Ważne jest, problemy
dotyczące migracji ryb oraz projekty ich rozwiązania zostały zidentyfikowane i włączone w ramy
istniejących strategii i planów zarządzania. Koszty zastosowania odpowiednich rozwiązań mogą
być znaczne, dlatego ważne jest osiągniecie porozumienia w zakresie zasad ich finansowania na
szczeblu politycznym. W niektórych krajach osiągniecie porozumienia będzie trudniejsze, ale ogólnie rzecz biorąc, poparcie jest konieczne do potraktowania rozwiązań i ich finansowania jako
priorytetowe. Rozdział 4 rozwija zagadnienia polityczne związane z migracją ryb.

Komunikacja i edukacja
Komunikacja i edukacja zostały umieszczone
w zewnętrznej części schematu przedstawiającego zagadnienia w zakresie migracji ryb (rys. 1.1).
Oba te zagadnienia są często pomijane, ale powinny zawsze stanowić część procesu rozwiązywania problemów dotyczących migracji ryb. Poprawa stanu środowiska, w tym odtwarzanie
korytarzy migracji ryb, przynoszą korzyści w skali
globalnej i lokalnej. Lokalne grupy interesu to najczęściej mieszkańcy, którzy najwięcej skorzystają z działań na rzecz środowiska, np. właściciele
ziemscy, ekolodzy czy rybacy lub wędkarze. Dobre porozumienie pomiędzy ekspertami prowadzącymi poszczególne projekty, a grupami interesu, które są zainteresowane wdrożeniem projektu
oraz społeczeństwem jest ważne z punktu widzenia poczucia własności. Pozwala również na wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk
i podnosi rangę przedsięwzięcia.

Rozwiązania dla zagrożeń i barier
Rozwiązania w zakresie przywracania możliwości
migracji ryb są prawie zawsze zależne od miejscowych uwarunkowań ze względu unikalne warunki
lokalne. Rozwiązania te powinny zawsze uwzględniać wszystkie właściwe czynniki, w tym rodzaj barier, kluczowe gatunki ryb, warunki hydrologiczne i hydrauliczne, lokalne utrudnienia praktyczne
oraz czynniki długofalowe, takie jak planowane
przedsięwzięcia gospodarki wodnej lub zmiany
klimatyczne. Wachlarz dostępnych opcji w zakresie rozwiazywania kwestii barier migracji jest dość
zróżnicowany, ale należy stosować ogólne wytyczne projektowe i właściwą kolejność analizy w celu znalezienia optymalnego rozwiązania problemu,
np. likwidacji bariery, budowa obejścia lub przepławki. W procesie projektowania i budowy urządzeń migracji ryb powinni pracować wspólnie biolodzy we współpracy z inżynierami specjalistami
w zakresie hydrauliki i hydrologii, zarządzający
gospodarką wodną, projektanci oraz przedsiębiorstwa budowlane. Rozdział 5 zawiera informacje
techniczne oraz wskazówki dotyczące poszczególnych rozwiązań, wraz z listą referencyjną.

Komunikacja pomaga również w edukacji społecznej – od dzieci do ekspertów w danej dziedzinie.
Pozwala wytłumaczyć konieczność wprowadzenia
rozwiązań mających na celu odtworzenie ciągłości
koryt rzecznych. Promuje idee swobodnej migracji ryb oraz konieczności utrzymania wybudowanych przepławek w przyszłości. Więcej na ten temat w rozdziale 7.

Monitoring i ewaluacja
Projekty nowych przepławek zawsze powinny zawierać program monitoringu efektywności działa-
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