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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

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
aLLIS ShaD

bassano Dam
This dam is part of the Eastern Irrigation District, a large irrigation network in southern Alberta (Canada), that provides water to farms, towns, and recreation areas (© Patricia Buckley / WWF-Canada).

ROZDZIAŁ 3
PODEJŚCIE ZLEWNIOWE
W GOSPODAROWANIU
WODAMI

Migratory fish species are by nature highly sensitive to changes in their environment. With human populations expanding, dam developments
proliferating, imminent climate change and an
increasing economic reliance on fish resources
worldwide, addressing fish migration issues to
sustain fish populations is increasingly a vital
challenge.

Barriers in rivers have profound consequences
for hydrology and habitats, riverine fisheries and
especially the upstream and downstream migrations of fish. The nature of the problems are
similar around the world with fish being excluded
from vital reproductive and recruitment areas
upstream and in floodplains and the impact of
impounding structures on natural habitats.
Worldwide the main barriers to fish migration
are dams and weirs. Large parts of the river systems in Europe, North America and South-East
Asia are heavily fragmented (with China leading
at more than 22,000 dams). The main purpose
of these dams is flood control and hydropower.
The remaining free-flowing rivers in the world are
mainly found in the tundra regions of Canada and
Russia, and in the river basins of South America
and Africa.
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WSTĘP
Rzeki na całym świecie zostały silnie przekształcone przez człowieka, co spowodowało
duży spadek ich jakości ekologicznej. W wielu rzekach prowadzone są intensywne działania mające na celu odbudowę siedlisk i przywrócenie szlaków migracji ryb, choć w wielu
przypadkach działania te są ograniczane przez
zasoby finansowe oraz ograniczenia natury
społecznej czy technicznej.

Cele w zakresie odtwarzania szlaków migracyjnych dla ryb powinny być wyznaczane
z dużą ostrożnością, dla całej zlewni, według
solidnego planu, biorącego pod uwagę dostępne siedliska oraz potencjalny zakres wędrówek w górę i w dół rzeki przy jej nieprzerwanej ciągłości.

Rysunek 3.1.
Powiązania między wzrostem gospodarczym, wartością majątku i ekorozwojem (UNEP, 2002).
100%
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3.1 NAUKOWE PODSTAWY
ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA
RZEKAMI
Podejście oparte o gospodarowanie wodami na obszarze zlewni tworzy naukowa i społeczną podstawę
dla zrównoważonego gospodarowania rzekami na
całym świecie. Kluczowym elementem do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie, że granice pojemności ekosystemów nie są przekraczane
i że ekosystemy są w stanie podołać presji wywołanej przez czynniki naturalne lub antropogeniczne(UNEP, 2002). W celu stworzenia podstaw naukowych
do utrzymania jakości ekologicznej, biota powinny być
traktowana w sposób zintegrowany z presjami dotyczącymi procesów hydrologicznych oraz jakości wody
w całym dorzeczu. W ten sposób ekosystem oraz jego usługi staną się narzędziami zarządzania, a zlewnia podstawową jednostką planistyczną.

czynniki polityczne, instytucjonalne, ekonomiczne, społeczne, środowiskowe oraz prawne. PowinNatural rivers
ny one znaleźć miejsce w zintegrowanym systemie
Zone of
zarządzania jakim jest podejście oparte o gospodafish response
rowanie wodami zlewni. Jest to przykład motywującego mechanizmu społecznego, biorącego pod
uwagę udział wszystkich interesariuszy w procesie
rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystania wody
przez wszystkich użytkowników, w tym ekosystem.
Podejście oparte o gospodarowanie wodami na
obszarze dorzecza powstało w oparciu o „Wizję dla
wody i przyrody” (IUCN, 2000), która przyjęła „podejście ekosystemowe na obszarze dorzeczy w celu zrównoważonego gospodarowania zasobami
wodnymi”. Podręcznik dotyczący gospodarowania
wodami na obszarze zlewni oraz międzynarodowej współpracy został w roku 2007 przygotowany
przez Sekretariat Konwencji Ramsar.

Przez ujęcie odporności ekosystemu w systemie zarządzania, tworzy się prewencyjne, całościowe i globalne podejście do gospodarowania działem wodnym, w przeciwieństwie do stosowanego w obecnych
praktykach w gospodarce wodnej biernego, sektorowego oraz dostosowanego do miejsca podejścia. Zarządzanie środowiskiem jest jednak jedynie jednym
Book 1.indb 73
z trzech założeń, na których zbudowano koncepcję
zrównoważonego rozwoju (Rysunek 3.1).

STATEK MIŁOŚCI

Raport amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
z roku1995, który wydaje się być nadal aktualny,
podaje, że gospodarowanie całymi działami wodnymi lub zlewniami może pomoc w gromadzeniu danych naukowych potrzebnych w podejmowaniu decyzji. Podejście oparte o działy wodne lub dorzecza
20-08-2012 13:23:52
zachęca Instytucje naukowe do poszukiwania danych dotyczących wszystkich znaczących czynników wywołujących stres, w tym także tych, które są
często pomijane w tradycyjnych programach (np.
wpływ utraty siedlisk na ekosystem).

W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju należy wziąć pod uwagę także inne czynniki, takie jak
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INtroDuctIoN
Rzeki
swobodnie
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Free flowing
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Most of the remaining free flowing rivers are
Tylko 21 z 64 rzek swobodnie płynących o długości
large tributaries of the world’s major river syspowyżej 1,000 km nie ma żadnej zapory od źródła
tems.
In Europe
there
is onlytoone
do
ujścia.
Wiele z for
rzekexample,
swobodnie
płynących
duriver
left
that
remains
free
flowing
from
source
to
że dopływy wielkich światowych systemów
rzeczsea,
the
Pechora
in
Russia
flowing
from
the
Ural
nych. W Europie jest tylko jedna rzeka swobodnie
to the Arctic
sea. do ujścia. Jest to Peczora w Ropłynąca
od źródła
sji, płynąca od Uralu do Morza Arktycznego.
Modifications to rivers influence one or more
spatial and temporal
parameters
of parametry
the river,
Przekształcenia
rzek maja
wpływ na
such
as
the
seasonal
runoff
and
flooding
patprzestrzenne i czasowe rzeki, takie jak sezonoterns
and
variations
in
river
depths.
Rivers,
eswe wylewy czy powodzie oraz wahania głębokości
pecially
free wflowing
rivers, provide
important
rzeki.
Rzeki,
szczególności
swobodnie
płynące
functionsważne
and services
humans.
The fish, waspełniają
funkcje to
i usługi
dla człowieka.
Ryter fowl
and mussels
living
in rivers
are w
important
by,
ptactwo
wodne oraz
małże
żyjące
rzekach
sources
of food
to people.
Regulating
services
są
ważnymi
źródłami
pożywienia
dla ludzi.
Regusuch rzek
as water
purification
and flood mitigation
lacje
mające
na celu oczyszczanie
wody, czy
are very valuable
services to są
people
dependent
ochronę
przeciwpowodziową
ważne
dla ludzi
on the river,
will
becomejeszcze
even more
valuable
zależnych
odand
rzek
i zyskają
na znaczeniu
wraz
ze zmianami
klimatu.
with ongoing
climate
change.

74
74

Pomimo
usług dostarczanych
przezprorzeDespite wszystkich
all the services
free flowing rivers
ki swobodnie płynące, człowiek od zawsze miał na
vide, people have sought to tame and control
celu ich kontrolę poprzez budowę barier piętrzących
them by building dams and dykes. Ecologically,
i obwałowań. Z punktu widzenia ekologii, fragmenfragmentation of rivers due to river modifications
tacja rzek w wyniku przekształceń stanowi ogromis a huge problem as maintaining connectivity
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gcy i nie posiada zapór, co czyni ją wyjątkową
Chishui joins the Yangtze River, including the eni stanowi priorytet dla jej ochrony. Rząd Chin uznał
demic Fat fish (Sinocrossocheilus labiatus).
ja za sanktuarium dla ryb. 108 gatunków ryb odbywa migracje od źródeł znajdujących się w prowinMainly
sincerzeki
construction
of rzeki
the Three
Gorges
cji, do ujścia
Chishui oraz
Jangcy,
w tym
Dam
on gatunek
the mainSinocrossocheilus
stem of the Yangtze
further
rodzimy
labiatus.
Od
downstream,
this river is
considered
a priority
momentu wybudowania
tamy
Trzech Przełomów
area
for fish
conservation
by manyrzeki
stakeholdw głównym
korycie
i dolnym odcinku
Jangcy,
ers.
rzeka ta przez wielu interesariuszy jest uważana
za obszar priorytetowy dla ochrony ryb.

W
chwiliisobecnej
nie
zagrożenie
wynikająThere
currently
noistnieje
immediate
confirmed
threat
ce
z
istnienia
tamy
w
rzece
Jangcy.
Jednak
of dam development in the main stem oftylko
this
jedna z trzech prowincji przez które płynie rzeka,
river. However, only one of the three provinces
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has committed to maintain the river without dams
Sichuan wydaje się tez gotowa do przyjęcia poin its provincial legislation. Sichuan Province apdobnych zobowiązań legislacyjnych. Największe
pears open to adopting comparable legislation;
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pracuje z Krajowym Kongresem Ludowym i rządem
WWF works together with various partners to
prowincji Guizhou w celu opracowania planu gosposafeguard the free flowing character of the river
darowania wodami rzeki w oparciu solidne zasady
and maintain a healthy river. In Guizhou, it is coopzintegrowanego gospodarowania wodami na oberating with the National People’s Congress and
szarze zlewni. Ostatnio powstał Mechanizm WspólGuizhou Provincial Government to develop a river
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jedną z instytucji zarządzających w zakresie rozwothe River Basin. With the Guizhou Provincial Deju gospodarczego) oraz Departamentem Ochrony
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The river is shared by three countries - MongoRzeka przepływa przez trzy kraje: Mongolię, Chilia, China and Russia - each of which has rapidly
ny oraz Rosję. Każdy z nich przechodzi gwałtowdeveloping national economies, and the river
ny rozwój gospodarczy, o naraża rzekę na szereg
is therefore exposed to very strong pressures.
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i są tematem
konstruktywdeavors
to
foster
constructive
dialogue
nej debaty pomiędzy ekologami, planistamiamong
przeecologists,oraz
landscape
planners
and celem
decisionstrzennych
decydentami,
a których
jest
makers that will
result in the
sustainable
zrównoważone
użytkowanie
zasobów
wody.use of
water resources.

ty w zakresie zrównoważonych źródeł utrzymaIn
WWF developed
sustainable
livelinia,Yunnan,
które stanowią
alternatywną
strategię ogranihood
provide an
czaniaprojects
ubóstwathat
w stosunku
doalternative
projektów poverty
na dużą
reduction
the large scale
skalę. W strategy
prowincjitoGuizhou,
WWFinvestments.
współpracuIn
it cooperates
with famous
je zGuizhou,
gorzelniami,
które są również
zależne distillod jakości
i ilości wody.
ostatnim
ery
companies
that W
also
dependokresie,
on goodzgodnie
water

zaporamiScheldt)
i tamamihas
na been
rzekach
i od strony
morza.
Meuse,
closed
by means
of
W celu
zapewnienie
bezpieczeństwa
huge
dams
and barrages
on the river asdla
wellludzi
as
mieszkających
w reasons
obrębie delty
i w obliczu
oczekithe
sea side. For
of improving
safety
for
wanych that
zmian
klimatycznych
WWFand
doradzał
people
depend
on this delta,
in lightcałof
kowite otwarcie
śluz
na tamie
Haringvliet,
na najexpected
climate
change,
WWF
has advised
the
bardziej nare-opening
północ wysuniętemu
complete
of the most ramieniu
northern rzeki.
river
W oparciu
o badania przeprowadzone przez naarm,
the Haringvliet.
ukowców z Uniwersytetu w Wageningen stwierdzono,
że zonekonomicznego
punktu widzenia
należy
Based
a study by Wageningen
University
it
otworzyć
wskazane
i nadać mupoint
bardziej
also appears
that ramię
from rzeki
an economic
of
swobodny
charaktertoprzepływu
view, it is sensible
open this (jednak
specificnadal
river silnie
arm,
regulowanego
poprzez
wały
przeciwpowodziowe
and turn it into a more free flowing system (albeit
iitinne
górze
rzeki).
still rodzaje
heavilyzabudowy
influencedw by
infrastructure
such

LeSSoNSwLearNeD
zbędnych
codziennym życiu, które powinno
się
również
następnym
The zapewnić
importance
of rivers
to peoplepokoleniom.
is undeniRozwój
infrastruktury
zmniejsza
możliwości
doable, supplying
numerous
services
upon which
starczania
usługon
w azakresie
regulacji
i zasobów
people depend
daily basis,
and that
should
przez
rzeki.
Wartośćforrzek
swobodnie
płynących
also be
preserved
future
generations.
With
jest
obecnie
coraz
bardziej
doceniana
przez
spoincreasing infrastructure the capacity of rivers
to
łeczeństwo.
W wielu
prowadzi
się is
dziaprovide regulating
andkrajach
supporting
services
sełania
mające
na celu
świadomości
riously
degrading.
Thepodniesienie
value of free flowing
rivers
w
orazrecognized
ochrony tych
obejmuis tym
nowzakresie
increasingly
by rzek,
society
and a
jące
ocenę
ekonomicznej
i ekologicznej
number
of wartości
awareness
and protection
mecharzek
swobodnie
płynących,
jak
również
obszanisms are being applied in different countries,
inrów
chronionych
i
projektów
w
zakresie
gospocluding economic and ecological evaluations of
darowania
Usługi
dostarczane
przez
free flowingrzekami.
rivers and
specific
protected areas
rzeki
swobodnie
powinny
być rozpatryand river
projects.płynące
It appears
important
to attach
wane
w kontekście
korzyści
gospodarczych
i staeconomic
value to the
regulating
and supporting
nowić
część
planowania
w
zakresie
rozwoju
inservices of free flowing rivers in discussions on
frastruktury.
river infrastructure development.

as local climate dykes and other infrastructure
Projekt
pilotażowy sugerował otwarcie tamy Hafurther upstream).
ringvliet, co spowodowałoby wzrost ekonomicznej
wartości
Haringvliet
setki milionów
euThis pilotregionu
study suggests
thato opening
of the Haro, a tym samym zasadniczy wzrost w porównaniu
ringvliet will lead to an increase in the total ecoz wartością regionu przy zamkniętym ramieniu rzenomic value of the Haringvliet area by hundreds
ki. WWF omawia wyniki tych badań z instytucjami
of millions Euro/y, which is a substantial increase
rządowymi, interesariuszami oraz ekspertami w cecompared to the closed arms scenario. WWF is
lu zapewnienia, że zaproponowane rozwiązanie
discussing the outcomes of this study with govzostanie wzięte pod uwagę przy planowaniu przyernment, stakeholders and experts to ensure
szłego zarządzania w delcie Renu, Mozy i Skaldy.
that this proposed natural solution is taken into
account when the future of the Rhine-MeuseWNIOSKI
Scheldt delta is decided.
Znaczenie rzek dla ludzi jest niepodważalne.
Rzeki dostarczają ludziom różnych korzyści, nie-

Utrzymanie rzek swobodnie płynących wymaKeeping our rivers free flowing requires governga uznania ich wartości przez instytucje rządoments to recognize the values of free flowing
we. Konieczna jest transgraniczna współprarivers. Countries should work across political
ca pomiędzy poszczególnymi krajami leżącymi
boundaries with other countries sharing river
w tych samych zlewniach rzek. W każdej zlewbasins. In each river basin, one or more tribuni, co najmniej jeden dopływ powinien pozostać
taries at least should be kept free flowing, and
swobodnie płynący, a główne rzeki, które pozothe remaining intact main stems should also be
stały swobodnie płynące, powinny zostać objęprotected.
te ochroną.

amur/heILoNG
RZEKA AMUR (HEILONG W JĘZYKU CHIŃSKIM)
Onon River is part of the Amur/Heilong River catchment area (© Gernant Magnin).
Rzeka Onon wchodzi w skład dorzecza Amuru (© Gernant Magnin).

PLAN DELTA: TAMA HARINGVLIET
harINGvLIet,
SouthweSt DeLta
oF the
W
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ
HOLANDII
NetherLaNDS
Po
ogromnej powodzi w roku 1953, ramiona delAfter
a major flood in 1953,Holandii
the river
armsReof
ty
w południowo-zachodniej
(delta
thei southwest
delta ofzostały
The Netherlands
(Rhinenu
Mozy oraz Skaldy)
zamknięte wielkimi
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Obecny
stan of:
populacji:
current status
dorady
brasiliensis),
dourado (Salminus
(Salminus brasiliensis),
surubim
suma
(Pseudoplatystoma
corruscans)
(Pseudoplatystoma
corruscans)
and
icurimba
kąsacza
(Prochilodus
lineatus)
(Prochilodus
lineatus)
Autorzy:
authors:

Sergio
Makrakis
i Maristela
Sergio
makrakis
and maristela
Cavicchioli
Makrakis
cavicchioli makrakis
Organizacja:
Universidade
Estadual
organisation: GETECH,
Getech,
universidade
estadual
dodo
Oeste
dodo
Paraná
oeste
Paraná
Kraj:
Brazylia
country:
brazil

WSTĘP
INtroDuctIoN
W rzekach Ameryki Południowej występuje wySouth American rivers have a very high diversity
jątkowo duża różnorodność gatunków ryb, naof fish species estimated at more than 5,000
wet 5.000 gatunków (Reis i in., 2003). Występuje
species (Reis et al., 2003). There is a staggering
w nich ogromna różnorodność gatunków ryb węvariety of migratory species with great life cycle
drownych o różnych cyklach życia. Niektóre z nich
diversity, and some fish migrate more than 1,000
wędrują co roku na odległość ponad 1.000 km na
km to spawn year after year. More importantly,
tarliska. Co więcej, ryby wędrowne z Ameryki Półthe South American migratory fish species feed
nocnej stanowią ważne pożywienie dla ludzi, jak
people, and provide them with recreation (Carrównież stanowią atrakcję dla turystyki rekreacyjolsfeld et al., 2003). Most of them are targeted
nej (Carolsfeld i in., 2003). Większość gatunków
by artisanaljest
andprzez
sport fishing.
good examplejak
is
poławiana
rybakówA tradycyjnych,
the
dourado
Salminus
(a
salmon
look-alike),
one
również wędkarzy sportowych. Dobrym przykłaof thejest
largest
characins
that(podobna
grows updotołososia),
116 cm
dem
dorada
Salminus
long
(Godoy,
1975),
is
piscivorous
and
the
most
jedna z największych ryb kąsaczowatych, osiągavaluable
sport
fish in
Brazil.
jąca
długość
nawet
116
cm (Godoy, 1975). Jest to
ryba rybożerna i jednocześnie najbardziej ceniona
Large wędkarzy
piscivorous
catfishesw Brazylii.
including surubim
przez
sportowych
or pintado, Pseudoplatystoma corruscans, a
pimelodidae,
are gatunki
very popular
in the marketDuże
rybożerne
sumokształtne,
w tym
place, particulary
for restaurants
(Agostinhocoret
surubim
lub pintado,
Pseudoplatystoma
al., 2003).z This
species
is the largest
catfishpoin
ruscans,
rodziny
mandiowatych
są bardzo
the Paraná
River
basin, with individuals
up to 152
pularne
wśród
konsumentów,
również często
sercm in length
(Agostinho et(Agostinho
al., 2003).i In
São
wowane
w restauracjach
in.,the
2003).
Francisco ten
River,
to 120 kg
(Sato et al.,
Gatunek
jestit grows
największym
z sumowatych
2003)
and isrzeki
oneParaná.
of the most
important
fisheries
w
dorzeczu
Pojedyncze
osobniki
doresources
(Menezes,
1956;(Agostinho
Godinho eti in.,
al., 2003).
1997;
rastają
do 152
cm długości
W
rzece São
sumy te
osiągająiswagę
do
Godinho
and Francisco
Godinho, 2003).
Surubim
a major

trophy for recreational anglers in the São Fran120 kg (Sato i in., 2003) i są jedną z najczęściej
cisco River due to its large size and it is the most
poławianych ryb (Menezes, 1956; Godinho i in.,
valuable fish for commercial fisheries because of
1997; Godinho i Godinho, 2003). Surubim jest też
its outstanding taste (Godinho et al., 2007). Howchętnie poławiany przez wędkarzy w rzece São
ever, there are also migratory species of less
Francisco z uwagi na duże rozmiary. Jest to takeconomic value such as Prochilodus, a Prochiloże najcenniejsza ryba do rybołówstwa z powodu
dontidae known as curimba or curimbatá in Pornadzwyczajnego smaku (Godinho i in., 2007). Intuguese, and sábalo in Spanish, the biology and
ne gatunki wędrowne są mniej wartościowe dla rybehaviour of which has been much studied. The
bołówstwa, jak na przykład Prochilodus, z rodziny
species is a medium-sized characin that grows
Prochilodontidae, znany pod portugalska nazwą
up to 72 lub
cm curimbatá
in length (Castro
& Vari,nazwą
2003). sábacurimba
i hiszpańską
lo., Jego biologia i zachowania są dobrze znane.
GeoGraPhIcaL
DIStrIbutIoN
Jest
to gatunek średniej
wielkości, osiągający dłuSalminus
species,
dorado
dourado, are regość do 72 cm (Castro
i Vari, or
2003).
stricted to South America. They are potamodromous and distributedGEOGRAFICZNE
in Argentina, Bolivia, BraROZMIESZCZENIE
zil, Colombia,
Paraguay,
and pod
Uruguay.
Salminus
Populacja
gatunku
Salminus
nazwą
dorado
affinis
is
found
in
the
Magdalena
River
basin,
and
ma ograniczoną liczebność w Ameryce PołudnioSalminus
brasiliensis
occurs
in
Paraná,
Parawej. Jest to gatunek potamodromiczny i występuje
guay
and Uruguay
River
basins;
LagunaParagwados Paw
Argentynie,
Boliwii,
Brazylii,
Kolumbii,
tosi Urugwaju.
drainage, upper
Chaparé
andaffinis
Mamoré
River
ju
Gatunek
Salminus
spotykabasin
butrzeki
its occurrence
in the
remainny
jestinwBolivia,
dorzeczu
Magdalena,
a Salminus
ing Amazonw River
basin
is highly
(Reis
brasiliensis
dorzeczu
rzeki
Paranadoubtful
w Paragwajui
et al., 2003).
occurrence
of dos
Salminus
Urugwaju;
w The
dorzeczu
Laguna
Patos,francisw górcanus
is limited
to the São
Francisco
Riverale
basin
nym
dorzeczu
Chaparé
i Mamoré
w Boliwii,
jein Brazil
(Lima & Britski,
2007). They
inhabit
lotic
go
występowanie
w pozostałej
części
dorzecza
environments
of large rivers
with
Amazonki
jest wątpliwe
(Reis and
i in.,tributaries
2003). Wystę-
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PSeuDoPLatyStoma corruScaNS
PSEUDOPLATYSTOMA
CORRUSCANS
PSeuDoPLatyStoma
corruScaNS
ZWANY
„SURUBIM”
Surubim
migrate over long
distances, up to 400
Surubim
migrate
over long
up400
to 400
Odbywa
długie
wędrówki,
nadistances,
przykład do
km,
km, to spawn.
km,
to
spawn.
w celu odbycia tarła

powanie Salminus
franciscanus
jest
moderate
abundance
in relationograniczone
to other migramoderate
abundance
relation w
to Brazylii
other migrado dorzecza
rzeki São in
Francisco
(Lima
tory
species.
tory
species.
i Britski,
2007). Ryby te zamieszkują środowiska
lotyczne dużych rzek
i ich dopływów,
a ich
Pseudoplatystoma
corruscans
is found
in liczebSouth
Pseudoplatystoma
corruscans
foundFrancisco
in
South
ność jest średnia
porównaniu
z innymi
gatunkaAmerican
Rivers wincluding
theis
São
American
Rivers
including
the
São
Francisco
mi
ryb
wędrownych.
(Brazil) and Paraná (Argentina, Brazil, Paraguay,
(Brazil)
and Paraná
Paraguay,
and
Uruguay)
River (Argentina,
basins. ThisBrazil,
species
lives in
and
Uruguay)
River
basins. This
species
in
Pseudoplatystoma
corruscans
w the
dolarge
rivers and
tributaries,
andwystępuje
featureslives
in
large
rivers
and
tributaries,
andin features
in
the
rzeczach
południowo-amerykańskich,
w tym
sport
andrzek
artisanal
fisheries
the dam-free
w São and
Francisco
i rzece
Paraná
(Argensport
fisheries
inbut
thealso
dam-free
stretches
ofartisanal
the (Brazylia)
Paraná
basin,
enters
tyna,
Brazylia,
Paragwaj
i
Urugwaj).
Gatunek
wystretches
of
the
Paraná
basin,
but
also
enters
the riverine zone of reservoirs to feed (Agostinho
stępuje
w
dużych
rzekach
i
ich
dopływach,
i
jest
the
riverine
zone
of
reservoirs
to
feed
(Agostinho
et al., 2003).
poławiany
przez rybaków tradycyjnych oraz wędet
al., 2003).
karzy sportowych
w nieprzegrodzonych
zaporami
Prochilodus
species
are widely distributed
in
odcinkach
dorzecza
Parany.
Ten
gatunek
Prochilodus
species
are
widely
distributed
in
many countries of South America occurringwpływa
in the
także
do
zbiorników
wodnych
i
rzek
zasilających
te
many
countries
of
South
America
occurring
in
the
Orinoco, Amazon, Tocantins, São Francisco, La
zbiorniki
w
celu
żerowania
(Agostinho
i
in.,
2003).
Orinoco,
Amazon,
Tocantins,
São
Francisco,
La
Plata, Apiacá, Pardo, Jequitinhonha, Parnaíba,

Plata,
Jequitinhonha,
Mearin,Apiacá,
ParaíbaPardo,
do Sul,
Atrato, Sinú,Parnaíba,
CaucaGatunek Paraíba
Prochilodus
jest
w wielu
kraMearin,
Sul, spotykany
Atrato,
Sinú,
CaucaMagdalena,
Lake do
Maracaibo,
Branco,
Marauió,
jach
Ameryki
Południowej,
w
dorzeczach
rzek
OriMagdalena,
Maracaibo,
Branco,
Marauió,
Caroni
River Lake
basins,
and others.
Prochilodus
linnoko, Amazonka,
Tocantins,
SãoProchilodus
Francisco, linLa
Caroni
River
basins,
and
others.
eatus is one of the most studied of the prochiloPlata, isApiacá,
Pardo,
Jequitinhonha,
Parnaíba,
eatus
one
of
the
most
studied
of
the
prochilodontids. It is a potamodromous species widely
Mearin, Paraíba
do Sul, Atrato, Sinú,
Cauca-Magdontids.
It is
potamodromous
species
widely
distributed
in athe
Paraná-Paraguay
and Paraíba
dalena,
jeziorach
Maracaibo,
Branco,
Marauió,
distributed
in
the
Paraná-Paraguay
and
Paraíba
do Sul River basins including rivers, lagoons and
Caroni
i innych
zbiornikach.
Prochilodus
lineatus
do
Sul River
includingspecies
rivers, lagoons
and
reservoirs.
It basins
is an important
for commerjest
jednym
z
najlepiej
poznanych
gatunków
roreservoirs.
It is an important
species
for commercial
and recreational
fishing and
its abundance
in
dziny Prochilodontids. Jest to gatunek potamocial
and
recreational
fishing
and
its
abundance
in
reservoirs is correlated with the presence of free
dromiczny, występujący w dorzeczu rzeki Parana
reservoirs
is
correlated
with
the
presence
of
free
stretches upstream and in large lateral tributarw Paragwaju oraz Paraíba do Sul, także w lagustretches
upstream
in large lateral tributaries (Agostinho
et al., and
2003).
nach i jeziorach oraz zbiornikach wodnych. Gatuies (Agostinho et al., 2003).

LIFe cycLe
nek
jest chętnie poławiany przez zawodowych
LIFeten
cycLe
Salminus
brasiliensis as with other Salminus
rybaków,
jak
również przez
wędkarzy
rekreacyjSalminusare
brasiliensis
with
other
Salminus
species
migratory,asmoving
long distances
nych.
Jego
liczebność
w
zbiornikach
jest
związana
species
are km)
migratory,
moving
longsites
distances
(up
to 1,000
to reach
spawning
in the
z(up
zachowaniem
odcinków
rzek
swobodnie
płynąto
1,000
km)
to
reach
spawning
sites
in the
rainy season. Sverlij & Espinach-Ros documentcych
wseason.
górnymSverlij
biegu&rzek,
jak równieżdocumentw dużych
rainy
Espinach-Ros
ed movements of up to 1,440 km between the
dopływach
(Agostinho
in.,1,440
2003).km between the
ed
movements
of up i to
La Plara
River estuary
and Posadas,
Argentina
La Plara
River estuary and
Posadas,
Argentina
(Sverlij
& Espinach-Ros,
1986).
These fish
spawn
CYKL
ŻYCIA
(Sverlij
& Espinach-Ros,
1986).
These
in
running
waters (Godoy,
1975)
afterfish
thespawn
water
Salminus brasiliensis, podobnie jak inne gatunin running
waters to
(Godoy,
1975)spawning
after the areas
water
level
has begun
rise. The
ki Salminus są rybami wędrownymi, przemieszlevel
to rise. The
spawning
areas
are inhas
the begun
upper stretches
of the
large tributarczającymi się na dużych dystansach (do 1.000
are
in running
the upper
stretches
of the
large
tributaries (in
waters)
and fish
spawn
during
the
km) do tarlisk w sezonie deszczowym. Sverlij
ies
(in
running
waters)
and
fish
spawn
during
the
rainy season, especially from October to Janui Espinach-Ros przedstawili udokumentowane
rainyThe
season,
especially
from
October
to
January.
eggs
and
larvae
drift
into
lower
parts
of
wędrówki tego gatunku na odcinkach do 1.440
ary. The eggs
and larvae
drift
into lower
parts
of
tributaries
to
develop,
and
juveniles
migrate
into
km pomiędzy estuarium rzeki La Plara i Posadas
tributarieslagoons
to develop,
andfeed
juveniles
migrate This
into
marginal
to
find
and
shelter.
w Argentynie (Sverlij i Espinach-Ros, 1986). Rymarginal
to find feed
and shelter.
This
species
islagoons
able to
ascend
fish ladders
and other
by
te odbywają
tarło
w wodach
płynących
(Gospecies
is
able
to
ascend
fish
ladders
and
other
fish passage
systems,
including the
Canal poda
doy,
1975), tuż
po rozpoczętym
wzroście
fish
passage systems,
including
the Canal da
Piracema-Itaipu
Binacional
in Brazil
et
ziomu
wody. Tarliska
znajdują
się (Makrakis
w górnych
Piracema-Itaipu
Binacional in Brazil (Makrakis et
al.,
2007a, b).
odcinkach
dużych dopływów (w wodach płynąal., 2007a, b).
cych). Ryby odbywają tarło w sezonie deszczoPseudoplatystoma
surubim, isdo
a
wym,
szczególnie wcorruscans,
okresie od or
października
Pseudoplatystoma
corruscans,
or migrates
surubim,
is a
potamodromous
species
that
also
long
stycznia.
Ikra i larwy
dryfują
z prądem
do dolnych
potamodromous
also
long
distancesdopływów,
(more species
thangdzie
400that
km)
to migrates
spawn
odcinków
dorastają
i jako (Makosobdistances
(more
than
400
km)
to
spawn
(Makrakis
et al., submitted).
Spawning
occurs które
from
niki
młodociane
migrują do
lagun morskich,
rakis
et al.,tosubmitted).
Spawning
occurs
from
November
March in oraz
the
main
river
channel
są
miejscem
żerowania
schronienia.
GatuNovember
to
March in and
the
main
river
channel
or
intenlarge
tributaries,
flooded
areas
and
nek
może
wędrować
w górę
rzeki
pokonując
or in large
and flooded
areas
and
lagoons
are tributaries,
usedprzepławki,
as nursery
Studies
różnego
rodzaju
w grounds.
tym także
Canal
lagoons
are used
as
nursery w
grounds.
Studies
have
shown
that the
species
has
ability(Makrato asda
Piracema-Itaipu
Binacional
Brazylii
have
shown
that
the species
has2007a,
abilityb).
to ascend
fish
passes
et al.,
kis
i in.,
2007a,
b).(Makrakis
cend fish passes (Makrakis et al., 2007a, b).

SaLmINuS
SALMINUS braSILIeNSIS
BRASILIENSIS
SaLmINuS
braSILIeNSIS
Dourado,
caught
downstream of the Itaipu dam,
ZWANY „DOURADO”
Dourado,
caught downstream of the Itaipu dam,
Paraná
River.
Osobnik złowiony poniżej zapory Itaipu w Paranie
Paraná River.
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ProchILoDuS
PROCHILODUS LINeatuS
LINEATUS
ZWANY „CURIMBA”
Curimba
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also focus on the preservation of the remaining
ZALECANE DZIAŁANIA
wetlands, which play a key ecological function
Działania podejmowane w celu ograniczenia wpłyas nursery, refuge and forage habitat, and the
wu zapór na wędrowne gatunki ryb w Brazylii obejcontrol of fishery activity which, at present, may
mowały w przeszłości budowę przepławek, kontrocause more serious impact than industrial and
le połowów oraz zarybianie (Agostinho i in., 2008).
domestic sewage (Pesoa & Schultz, 2010).
Zarybianie stało się najbardziej widocznym działaniem prowadzonym przez elektrownie wodne
w ostatnich dekadach w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ryby wędrowne w dorzeczu rzeki Paraná, a P. lineatus był najczęściej
wypuszczanym gatunkiem (Agostinho i in., 2003).
Działania mające na celu ochronę ryb wędrownych powinny obejmować ochronę pozostałych
mokradeł, które ważną role jako miejsca odchowu,
schronienia oraz żerowania., jak również kontrolę
połowów, które mogą mieć w chwili obecnej większy wpływ na stan populacji niż zanieczyszczenia
wody ze źródeł przemysłowych i domowych (Pesoa & Schultz, 2010).
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Organizacje zlewniowe na świecie
Niektóre instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie zlewniami rzek istnieją od lat trzydziestych
ubiegłego wieku. Z perspektywy historycznej, organizacje nastawione na rozwój obszarów zlewni
osiągnęły szczyt działalności od lat czterdziestych
do lat siedemdziesiątych XX wieku. Był to okres intensywnego rozwoju barier piętrzących na rzekach.
Postawiono wtedy na rozwój infrastruktury dla energetyki wodnej, nawadniania, kontroli przeciwpowodziowej oraz dostarczania wody pitnej (Jaspers,
2003). W chwili obecnej powstały nowe lub zdeformowane instytucje odpowiedzialne z gospodarowanie zlewniami rzek, takie jak Komisja Zlewniowa
Mekongu, Komisja Zlewniowa Murray-Darling oraz
Komisja Zlewniowa Delaware. Organizacje te mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju
zlewni. Te nowe komisje powstały na bazie starych
organizacji odpowiedzialnych za gospodarowanie
zlewniami lub krajowych agencji ds. gospodarowania wodami lub też międzynarodowych organizacji. Te najbardziej aktywne ciągle dostosowują swoje działania w celu zapewnienie zrównoważonego
rozwoju społecznego i środowiska (Hooper, 2006).

pomiędzy różne instytucje zarządzające w ramach
jednej zlewni. Według podręcznika Zarządzania zasobami wodnymi w obszarach dorzeczy, wydanego w 1007 roku przez Ramsar (ang. „Ramsar Handbook on River Basin Management)”, trzeba sobie
zdać sprawę, że planowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi jest procesem multidyscyplinarnym i musi być prowadzone w ramach współpracy
różnych instytucji na poziomie krajowym, jak również instytucji zaangażowanych w gospodarowanie
daną zlewnią oraz społecznościami lokalnymi.
Zaangażowanie jednostek administracyjnych
w zarządzanie zasobami wodnymi musi pokrywać
się z granicami zlewni, a nie granicami politycznymi. Wymaga to również wsparcia polityki i instrumentów ekonomicznych, takich jak opłaty za wodę
(np. „użytkownik płaci”). Brak skutecznego prawodawstwa i polityki w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi jest potencjalnym „wąskim gardłem” dla skutecznego zarządzania zlewnią.
Do niedawna odbywało się niewiele konsultacji
społecznych na kwestiach zarządzania zlewniami
w wielu krajach. Nastąpiły jednak zmiany i obecnie
interesariusze odgrywają większą rolę w zarządzaniu. Doświadczenie pokazuje, że skuteczna współpraca między instytucjami oraz aktywnymi członkami społeczeństwa zwiększa szanse na sukces.

W wielu przypadkach, instytucje odpowiedzialne za
gospodarowanie wodami na obszarze zlewni mają na celu prowadzenie działań zapewniających zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i poprawę gospodarki wodnej w wodach transgranicznych.
Według doniesień ranga tych instytucji w różnych rejonach świata stale rośnie. Historycznie rzeki transgraniczne były zarządzane na mocy traktatów. Międzynarodowa Związek Organizacji Zlewniowych (The
International Network of Basin Organizations) zrzesza w chwili obecnej 134 organizacje członkowskie
w 51 krajach, nie wliczając organizacji zlewniowych
na poziomie lokalnym i krajowym. Takie fora pozwalają instytucjom rządowym poszczególnych krajów, posiadających wody transgraniczne, na koordynowanie
działań, wymianę informacji oraz opracowanie zintegrowanych strategii działań (Przegląd organizacji
zlewniowych na świecie znajduje się na stronie internetowej: www.transboundarywaters.orst.edu)

Decentralizacja zarządzania zlewniami
Decentralizacja i wzrost udziału interesariuszy jest
szeroko promowana na całym świecie jako sposób
na skuteczne zarządzanie zlewniami. Dinar i in.
(2006) przedstawili analizę zdecentralizowanych
ram instytucjonalnych, pozwalających na zaangażowanie interesariuszy na przykładzie 83 zlewni na całym świecie. Wyniki sugerują, że niedobór
wody może prowadzić do przeprowadzenie reformy i zjednoczyć wszystkie zainteresowane strony
w zlewni, co prowadzi do bardziej skutecznego zarządzania zlewnią.
Prawo wspólnotowe dotyczące organizacji
zlewniowych
W odniesieniu do gospodarowania zlewniami na
poziomie regionalnym oraz kontynentalnym Unia
Europejska przyjęła zunifikowane prawo wspól-

Ramy instytucjonalne
Kwestią kluczową dla podejścia opartego o gospodarowanie zlewnią rzeki jest podział obowiązków
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TRZY PODSTAWOWE ETAPY DZIAŁAŃ
PODEJŚCIA OPARTEGO
NA ZARZĄDZANIU OBSZAREM ZLEWNI

ETAP 1

Cele w zakresie
migracji ryb w całej
zlewni rzeki

Migracje w górę rzeki:
• Ustalenie gatunku docelowego;
• Ustalenie i charakterystyka przeszkód w zakresie migracji;
• Określenie ilości i charakterystyka siedlisk w górnych odcinkach
rzeki dla każdego gatunku w celu osiągnięcia odpowiedniego stanu środowiska.
Migracje w dół rzeki:
• Ustalenie gatunku docelowego;
• Ustalenie i charakterystyka przeszkód w zakresie migracji;
• Określenie przeżywalności dla danego gatunku wędrującego
w kierunku morza.
Inne cele ekologiczne:
• Określenie minimalnego i maksymalnego przepływu dla każdej fazy cyklu życiowego;
• Określenie ilości i charakterystyka odpowiednich siedlisk w dopływach rzeki;
• Określenie zmian koniecznych w zakresie drożności rzeki wymaganych w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska.

ETAP 2

Ustalenie priorytetów
w zakresie części
wód danej zlewni

ETAP 3

Ustalenie działań
priorytetowych

Biolodzy, inżynierowie, hydrolodzy oraz specjaliści w zakresie
gospodarki wodnej i planowania przestrzennego uzgadniają
priorytetowe części wód, w oparciu o:
• Potrzeby ekologiczne i możliwości techniczne;
• Możliwości połączenia z innymi projektami;
• Przygotowanie mapy GIS oraz bazy danych o liczbie siedlisk.
Dla migracji w górę i w dół rzeki
• Ustalić kryteria w zakresie planowania (w tym kryteria finansowe
i ekologiczne);
• Ustalić obszary priorytetowe (wysoki, średni i niski priorytet);
• Oszacować zasoby i koszty.

• Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego
wszystkich wód w określonym czasie;
• Gospodarowanie wodami na obszarze zlewni;
• „Podejście łączone” oznacza kontrolę zrzutów
i emisji do wód powierzchniowych i ustanowienie środowiskowych standardów jakości;
• Zapewnienie właściwych cen;
• Zapewnienie udziału społeczeństwa w zarządzaniu wodami;
• Usprawnienie prawodawstwa.

notowe oraz zasady opracowania podstaw naukowych i technologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zasady te znalazły
odzwierciedlenie w postaci Ramowej Dyrektywy
Wodnej (WE, 2000), która jest przykładem skutecznych ram instytucjonalnych dla podejścia
opartego na zarządzaniu zlewniowym. Główne cele Dyrektywy to:
• Ochrona wszystkich wód, wód powierzchniowych i wód podziemnych;
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Potrzeba zastosowania podejścia opartego o zarządzanie na obszarze zlewni (podejście całościowe ze szczególnym naciskiem na ekosystem) jest
uznana przez naukowców i polityków na całym
świecie jako podstawa dla zrównoważonej gospodarki wodnej. W związku z tym Ramowa Dyrektywa
Wodna UE jest uważana za przykład ram instytucjonalnych dla dobrego zarządzania i kształtowania
polityki na poziomie regionalnym i kontynentalnym.
Podstawowe działania przy zastosowaniu podejścia opartego o zarządzanie zlewnią, w praktyce
składają się z celów strategicznych (w tym gatunków docelowych i celów ekologicznych). Jako priorytet stawiane są rzeki i działania z nimi związane.
Przykłady skutecznych działań w zakresie podejścia opartego o zarządzanie zlewnią są przedstawione na stronie internetowej Komisji Zlewniowej
Murray-Darling www.mdba.gov.au i Komisji Zlewniowej Mekongu www.mrcmekong.org.

tam występujących. Cele planu powinny uzupełniać i wspierać ogólny cel ekologiczny dla zlewni
i w związku z tym powinny być zintegrowane z lokalnymi i regionalnymi planami innych organizacji.
Wybór gatunków powinien opierać się o następujące kryteria:
• Gatunki mają możliwości zachowania pierwotnego rozmieszczenia w całej zlewni;
• Istnieje szansa na odbudowę zrównoważonej
populacji;
• Gatunki mają wysokie wymagania jeżeli chodzi
o połączenie siedlisk i ich jakość;
• Gatunki są objęte krajowymi lub ,międzynarodowymi strategiami politycznymi;
• Gatunki są uznane za znaczące dla różnych interesariuszy.
Ważne jest aby cele były policzalne, na przykład
przez określenie docelowych liczebności populacji
i rozmieszczenia w systemie rzeki niezbędnej dla
zrównoważonego populacji. Oznaczenie ilościowe
ma również znaczenie w przypadku siedlisk, jak
na przykład występowanie swobodnie płynących
odcinków rzeki, niemodyfikowanych przez zapory.

3.2 PODSTAWOWE ETAPY DZIAŁANIA
W ramach podejścia opartego o zarządzanie zlewnią należy określić gatunki ryb charakterystyczne
dla danej części wód, wraz z wymaganiami w zakresie siedlisk i migracji w systemie rzecznym oraz
ograniczeniami w zakresie poprawy ich. Należy
rozważyć na jakich zasadach określić rzeki priorytetowe w zakresie odbudowy szlaków migracji ryb
i czy dla zachowania lub odbudowy danej populacji konieczne jest uzyskanie pełnej drożności rzeki
od źródeł do morza. Z pragmatycznego punktu widzenia, często należy skupić się wyłącznie na rzekach priorytetowych i ustalić cele w zakresie jednego gatunku lub grupy gatunków.

Możliwe, że gatunki docelowe, charakterystyczne
dla danego typu wód, są już dobrze poznane. Cele
w zakresie migracji ryb powinny stanowić integralną część ogólnych celów zarządzania dla rybołówstwa i ryb, jak również być zgodne z celami ekologicznymi i zyskać szeroką akceptację społeczną.
Cele muszą przynajmniej osiągnąć zasadę „bez
szkód” dla migracji ryb, tym samym powstrzymując dalszy spadek liczebności populacji w związku
z fragmentacja siedlisk lub blokadą szlaków migracji. Niektóre rzeki zostały przekształcone w takim
stopniu w wyniku urbanizacji i industrializacji, że
pełna odbudowa ich pierwotnego potencjału jest
obecnie ekonomicznie nierealna. Jednak celem
powinno być osiągnięcie czegoś więcej poprzez
odtworzenie szlaków migracji tam gdzie jest to konieczne.

3.2.1 Cele strategiczne
Należy określić cele w zakresie migracji ryb dla
każdej rzeki na obszarze zlewni. Celem może być,
na przykład, zapewnienie nieskrepowanej migracji (w górę i w dół rzeki) gatunków docelowych
z morza do źródła. Jeżeli nie jest to możliwe, na
przykład z powodu nadrzędnych czynników społeczno- ekonomicznych, to dla niektórych rzek celem może być po prostu zapewnienie, że nie nastąpi dalsze pogorszenie możliwości migracji ryb
(wg zasady „bez szkody”). Plan dla całej zlewni
powinien dążyć do ochrony i wzmocnienia potencjału migracyjnego dla wszystkich gatunków ryb

Przywrócenie możliwości migracji ryb w górę rzeki stanowi niemałe wyzwanie w większości zlewni.
W Europie na przykład plany zlewniowe zostały
przygotowane w 2009 roku przez wszystkie kraje członkowskie UE, zgodnie z wymogami euro-
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pejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej (WE, 2000).
Plany te obejmują realizację przyszłych celów
w zakresie stanu wszystkich zlewni i ich wód, pozwalających na utrzymanie zdrowych i zrównoważonych populacji wybranych gatunków docelowych.

leży zbadać możliwości współpracy lub nawiązania partnerstwa z innymi projektami (np. w dziedzinie planowania przestrzennego, gospodarki
wodnej, projektów ekologicznych itp.) co pozwoli na znalezienie bardziej opłacalnych rozwiązań.
Ustalone priorytety powinny zostać objęte planem
działania, zilustrowanym przy użyciu geograficznego systemu informacji (GIS), pokazującym rzeki priorytetowe oraz znajdujące się na nich bariery migracyjne.

3.2.2 Ustalenie rzek priorytetowych
Po ustaleniu celów strategicznych należy dokonać wyboru rzek priorytetowych w danej zlewni.
Na przykład, większość przekształconych rzek europejskich jest przegrodzona wieloma zaporami,
tamami, elektrowniami wodnymi oraz innymi barierami migracyjnymi, zbudowanymi na przestrzeni wieków. W niektórych największych systemach
rzecznych całkowita liczba barier migracyjnych
często przekracza 1.000. Niektóre bariery blokują całkowicie wędrówki ryb, inne tylko częściowo.
Ostatnie badania przeprowadzone w Anglii i Walii
(Wielka Brytania) wskazały istnienie ponad 25.000
barier piętrzących.

W przypadku migracji w dół rzeki należy przyjąć podobne podejście, tworząc zrozumiały plan
działania w celu rozwiązania problemu wszystkich barier migracyjnych oraz punktów poboru wody systemie rzeki. Przy tworzeniu planu
działania należy wziąć pod uwagę łączny wpływ
wszystkich barier. W niektórych rzekach łączne
szkody mogą być tak duże, że przetrwanie niektórych gatunków ryb może stać pod znakiem
zapytania. Nawet w przypadku jeśli drożność
niektórych barier i przeżywalność ryb osiąga aż
95% łączne oddziaływanie występujących sukcesywnie barier może mieć katastrofalne skutki. Należy tak ustalić rzeki i dopływy priorytetowe
dla realizacji planu działania, aby osiągnięcie postawionych celów było realne. Przykładami rzek
priorytetowych są:
• Rzeki objęte krajowymi planami zarządzania lub
ujęte w programach odtwarzania szlaków migracyjnych jak na przykład rzeki w rejonie Nadrenii i Westfalii w Niemczech;
• Rzeki, których znajdują się populacje anadromicznych i katadromicznych gatunków ryb lub
też w których istnieją potencjalne warunki ich
odtworzenia.

Nie oznacza to, że celem powinno być przywrócenie drożności wszystkich barier migracyjnych. Ze
względów finansowych nie jest to możliwe. Ważne
jest ustalenie rzek priorytetowych, na przykład poprzez wybór przede wszystkim „wód naturalnych”
jako priorytetowych, następnie „wód silnie zmienionych”, a następnie „wód sztucznych”. Każdy
rzeka może być ważna dla zachowania zrównoważonej populacji gatunku docelowego. Wybór rzek
priorytetowych może też być dokonany na podstawie potencjalnego rozmieszczenia gatunku docelowego oraz według oceny ekspertów.
W przypadku ryb dwuśrodowiskowych i patomodromicznych szlaki migracyjne mogą zostać odtworzone według oczywistego kierunku przepływu rzek w zlewni. Przy przywracaniu szlaków
migracyjnych należy zwrócić uwagę na stopniowe przywracanie drożności, w górę rzeki w przypadku gatunków anadromicznych, jednocześnie
maksymalnie wykorzystując możliwości przywrócenia szlaków migracji według strategicznych celów. Ustalenie priorytetów należy powierzyć multidyscyplinarnemu zespołowi ekspertów, w tym
biologom, inżynierów, hydrologom, specjalisto pn
od gospodarki wodnej, jak również planistom. Na-

Brytanii za najlepszą technologię uznano pasywne sita szczelinowe, ale z uwagi na wysokie koszty w porównaniu z korzyściami ich stosowanie nie
zawsze jest możliwe. Stosuje się różnego rodzaju kratownice oraz coraz częściej ekrany behawioralne, przyjmując zasadę najlepszej dostępnej
technologii nie wymagającej nadmiernych kosztów (ang. Best Available Technology Not Entailing
Excessive Cost -BAT/BATNEEC). W niektórych
przypadkach, jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie turbin „przyjaznych rybom” lub przepławek
w formie kanałów opływowych. Ważne jest jednak aby wcześniej sprawdzić, że pozwalają one
osiągnąć zamierzone cele w zakresie przeżywalności ryb. W pewnych warunkach może okazać
się, że stosowanie najlepszych praktyk w postaci
ekranów ochronnych ryby nie jest ekonomicznie
opłacalne lub technicznie niewykonalne. W tych
przypadkach, ochrona ryb wymaga zastosowania
innych rozwiązań tak jak „przyjazna rybom” obsługa ujęcia wody, (na przykład obejmująca sezonowe ograniczenia w zakresie poboru wody), aczkolwiek ta praktyka może nie być w pełni skuteczna
i konieczne będą działania kompensacyjne.

WSKAZÓWKI
• Należy wybrać potencjalnych partnerów
i założyć komitety zlewniowe w celu pracy nad wspólnymi celami;
• Należy ustalić rzeki i wody priorytetowe
w obrębie zlewni i ustalić praktyczne i realne cele;
• Należy zapewnić, aby przy planowaniu
w zakresie usuwania zapór i likwidacji instalacji energetyki wodnej uwzględniać
populacje ryb i rybołówstwo, jak również
społeczności od nich zależne;
• Należy pracować wspólnie z lokalnymi
ludźmi, w tym z rybakami pracującymi na
własne potrzeby, organizacjami społecznymi i wędkarzami. Ci ludzie są w pełni
oddani wspólnym celom!

W niektórych przypadkach może istnieć wiele rozwiązań dla problemu barier migracyjnych. W zależności od wyników oceny kosztów i zysków oraz
oczekiwanego efektu ekologicznego, należy wybrać rozwiązanie najbliższe naturze (patrz rozdział
5). Plan działań priorytetowych powinien zawierać
oszacowanie nakładów finansowych koniecznych
do realizacji każdego etapu działań.

Zalecana jest pełna ocena potencjalnych rozwiązań technicznych i korzyści dla ryb wynikających z ich zastosowania. Technologia ochrony ryb
w ujęciach wody jest dziedziną wymagającą dalszych badań w celu wybrania najlepszych praktyk.
W tym celu należy opracować pogramy pilotażowe
dla barier migracyjnych, w których zostały zidentyfikowane szkody dla populacji ryb, aby przetestować lepsze rozwiązania przy udziale właściwych
sektorów przemysłu.

Ochrona ryb migrujących w dół rzeki jest trudniejsza niż tych migrujących w górę rzeki. W przypadku dużych ujęć wody konieczna będzie budowa
specjalnych barier mechanicznych dla ochrony
ryb. W zależności od ujęcia wody, bariery te mogą być bardzo rozległe i kosztowne. W Wielkiej

3.2.3 Ustalenie działań priorytetowych
Po ustaleniu rzek priorytetowych należy określić
potencjalne rozwiązania problemu barier migracyjnych. Pełne przywrócenie szlaków migracyjnych
w systemach rzecznych może być bardzo trudne
i kosztowne, szczególnie w przypadku istnienia
szeregu barier migracyjnych. W większości przypadków, rozwiązanie wszystkich problemów jednocześnie nie jest możliwe i należy przyjąć podejście stopniowe. Priorytetyzacja działań powinna
opierać się na ustalonych kryteriach.
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WSTĘP
INtroDuctIoN
Migracja w dół rzeki stanowi jeden z najważniejszych
Downstream migration is one of the most imelementów wędrówek ryb dwuśrodowiskowych i poportant phases of the migration cycle of both
tamodromicznych. Czynniki antropogeniczne madiadromous and potamodromous fish. Migrają duży wpływ na migracje ryb, zarówno w rzekach
tion is strongly influenced by anthropogenic
swobodnie płynących, jak i regulowanych. Różne instalacje do poboru wody, od małych pomp do wiel-

impacts in both natural and regulated rivers.
kich turbin, powodują masową śmiertelność ryb,
Various intake structures ranging from small
w szczególności osobników młodocianych. W cepumps to huge turbines cause mass mortality
lu zmniejszenia ryzyka śmiertelności i zranienia ryb
of fish, especially juveniles. To minimize the risk
wędrownych w pobliżu instalacji do poboru wody naof mortality and damage to migrating fish, local
leży wprowadzić odpowiednie rozwiązania, również
w przypadku instalacji o dużej skali.

mIGratory cycLeS
CYKLE MIGRACJI RYB WĘDROWNYCH
Schematic overview of migratory cycles of potamodromous and diadromous fishes.
Schematy porównawcze migracji ryb potamodromicznych i diadomicznych
Natural rivers
Naturalne rzeki

Regulated
Uregulowane
rzeki rivers

Potamodromous

Potamodromiczne

Migracje Spawning
tarłowe migrations

SemiSemianadromousanadomiczne

Migracje Downstream
w dół rzeki
migrations

Anadromiczne
Anadromous
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MIGRACJA RYB, POLITYKA
FISh mIGratIoN, PoLIcy aND LeGISLaI PRAWODAWSTWO
tIoN
Flandria jest jednym z najbardziej zurbanizowaFlanders is one of the most urbanized regions
nych obszarów w Europie. Główne rzeki w tym
of Europe. The main rivers in the catchment are
zlewisku to typowe rzeki nizinne, zasilane przez
typical rain-fed lowland rivers with low gradients
opady, o małym spadku i rozległych terenach zaand wide flat floodplains. The main cities are sitlewowych. Główne miasta położone są na tereuated in the floodplains that are densely popunach zalewowych, gęsto zaludnionych i wykorzylated and cultivated for agriculture. Streams and
stywanych na cele rolnicze. Rzeki użytkowane są
rivers are used for navigation, irrigation, drinking
przez żeglugę, do nawadniania, poboru wody pitwater supply, and power generation, and most
nej i produkcji energii. Większość z nich jest odizoof them are hydrologically isolated from their
lowana hydrologicznie od dawnych terenów zaleformer inundation areas by dikes.
wowych przez wały ochronne.

Zdecydowanie negatywne oddziaływanie barier na
The clear adverse effects of barriers on the health
zdrowie i przetrwanie populacji ryb wymaga zinand sustainability of fish populations requires an
tegrowanego podejścia przy rozwiązywaniu prointegrated approach to tackle the problem of fish
blemu migracji ryb. Wiele przepisów na poziomie
migration. Therefore several pieces of national
międzynarodowym i krajowym zostało wprowaand international legislation have been adopted
dzonych w celu odtworzenia szlaków migracji
to restore free fish migration in and between river
w zlewniach i pomiędzy nimi. Odtworzenie szlacatchments.
ków migracji jest głównym celem Ustawy przyjętej przez kraje Beneluksu w zakresie swobodnej
Restoration of fish migration is an explicit goal
migracji (M (2009)1), która zobowiązuje kraje Unii
of the Benelux Decision on free fish migration (M
Gospodarczej Beneluksu do zagwarantowania
(2009) 1), which states that the countries of the
swobodnej migracji ryb we wszystkich zlewniach.
Benelux Economic Union should guarantee free
Decyzja zawiera także główne cele zawarte w pofish migration in all hydrographic basins. This
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ciated
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RYSUNEK 1
Procedura wyboru rzek do flamandzkiej sieci szlaków wodnych, w których możliwa jest swobodna
migracja ryb.
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lowing
sections
explain, step by step, how the

Etap 1:
Obecność gatunków
ryb z załączników Dyrektywy Siedliskowej

network of priority watercourses is constructed
Etap 1 –1).Gatunki objęte ochrona na mocy
(Figure
Dyrektywy Siedliskowej
W pierwszej kolejności wybrano rzeki i potoki,
Step 1 - hD species
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Etap 2:
Typowe siedlisk węgorza zgodnie z planem
zarządzania węgorzem

Lista gatunków chronionych na mocy Dyrektywy
The list of protected HD species includes six fish
Siedliskowej obejmuje sześć gatunków ryb (róspecies (bitterling, Rhodeus sericeus amarus;
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łosoś atlantycki, Salmo salar) oraz dwa gatunsalar) and two lamprey species (river lamprey,
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Etap 3:
Obecność ważnych rodzimych gatunków ryb

Step
eels
Etap 22 -- Węgorze
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the
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Etap 4:
Lokalizacje przepompowni najmniej szkodliwych dla ryb
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forreofilnych
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In order
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Etap
4 on
– Przepompownie
wody)
based
catch data of the(ujęcia
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są często
na potrzeby
the location
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turbiny
są główną
przyczyna śmiertelnoStep 4 wodne
- Pumping
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podczas
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by ich
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stado
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andBruijs
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W
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main sources
of Planu
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during seaward
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sporządzono
listę(Anonymous,
przepompownia
terenie
migration
of silver eels
2009;
BruFlandrii.
Niektóre
z
przepompowni
znajdują
się na
ijs & Durif, 2009). As part of the implementation
szlakach wodnych nieobjętych listą priorytetową
of the Eel Management Plan, an inventory of all
dla szlaków migracji ryb, choć maja one zasadnipumping stations in Flanders was made. Some
cze znaczenie dla liczby srebrnych węgorzy, które
of these pumping stations are located on waterdocierają do morza. Dlatego lista najbardziej szkocourses outside the priority map for fish migradliwych przepompowni została dodana do mapy
tion, although they still have a considerable imszlaków priorytetowych. Lista obejmuje jedynie
pact on the amount of silver eels that can reach
poszczególne przepompownie, a nie szlaki wodthe sea. Therefore, a list of the most damaging
ne, na których się znajdują. .
pumping stations was added to the priority map.
This only involves the individual pumping staZakres mapy rzek priorytetowych
tions, not the watercourses on which they are
Całkowita długość szlaków migracyjnych znajdulocated.
jących się na mapie rzek priorytetowych wynosi 3.274 km, co stanowi 15% wszystkich szlaków
extent of the prioritization map
wodnych we Flandrii (Tabela 1). Na mapę rzek
The total length
the migration
networkjuż
in 679
the
priorytetowych
dlaofmigracji
ryb naniesiono
prioritization
map
is
3,274
km
or
15%
of
the
toistniejące bariery. Do zinwentaryzowania pozostatal
length
of
the
hydrographic
network
in
Flanło jeszcze 877 km szlaków wodnych.
ders (Table 1). 679 obstacles have already been

ne przez człowieka powstrzymują węgorze przed
barriers impede the access for eels from the sea
wpłynięciem do rzek. Wody polderu są ważnym
to the inland rivers. Polder waters are important
siedliskiem dla węgorza, ponieważ (1) zlokalizohabitat for eel because:
wane są blisko morza i tym samym ułatwiają ko1 They are close to the sea and therefore easily
lonizacje przez węgorze, (2) są wysoce produkcolonized by eels;
tywnymi ekosystemami wodnymi oraz (3) mają
2 They are highly productive aquatic ecosyswysoką jakość hydromorfologiczną. W celu umożtems;
liwienia kolonizacji węgorza w wodach polderu,
3 They have a relatively high structural quality.
do sieci rzek priorytetowych dla migracji ryb dodano drożne i największe niedrożne szlaki wodne
In order to enable the colonization of the polder
(pierwszej kategorii).
waters by eel, the navigable and largest unnavigable waterways (first category) were added to
Etap 3 – Gatunki reofilne
the migration
network.
Niektóre
gatunki
reofilne wyginęły w rzekach
Flandrii, głównie z powodu niedostępnych tarlisk
Steppogorszenia
3 - rheophilic
species
oraz
jakości
wody i siedlisk. W ostatSome rheophilic species have been locally ex-

Priorytety w zakresie usuwania barier
Zgodnie z Decyzją Beneluksu usuwanie barier migracyjnych jest działaniem priorytetowym w rzekach, które zostały poznaczone w sieci rzek priorytetowych dla migracji ryb (Rys. 2).
Bariery zostały podzielone na priorytet 1 i priorytet 2. Bariery priorytetu 1 to te znajdujące się
na głównych rzekach zlewni rzeki Skalda i Moza). Najważniejsze pod względem ekologicznym
dopływy zostały także włączone do priorytetów.
Wszystkie bariery znajdujące się na pozostałych
ciekach wodnych zaznaczonych na mapie priorytetów znalazły się pośród priorytetu 2. 90% ba-

rier priorytetu 1 ma być usuniętych do roku 2015,
a pozostałe 10% do roku 2021. Większość barier migracyjnych najwyższego priorytetu znajduje się na najważniejszych szlakach wodnych wymienionych w Planie Zarządzania dla Węgorza
(Etap 2). Obejmują one przeszkody na styku ujść
rzek i morza, bariery na głównych rzekach oraz
dostęp do wód polderu. Bariery drugiego priorytetu podzielono na 3 grupy: 50% z nich powinno zostać usuniętych do 31 grudnia 2015 roku,
75% do 31 grudnia 2021 roku, a do 31 grudnia
2027 roku wszystkie pozostałe bariery mają zostać udrożnione dla ryb.

RYSUNEK 2.
Sieć rzek priorytetowych we Flandrii określonych na mocy Ustawy Beneluksu w zakresie swobodnej migracji ryb (M(2009)1).

Holandia
Priorytet 1
Priorytet 2

Francja

Walonia

TABELA 1
tabLe 1rzek (w km) na mapie priorytetowych szlaków migracji ryb we Flandrii.
Długość
Length (km) of the network of watercourses in the prioritization map for fish migration in Flanders.
Rodzaj szlaku wodnego
type
of watercourse
Drożne
Navigable
Niedrożne, kat. 1
Unnavigable,
cat21
Niedrożne, kat.
Unnavigable, cat 2
Niedrożne, kat. 3
Unnavigable, cat 3
Niesklasyfikowane
Unclassified
Ogółem
total

Sieć szlaków wodnych
ogółem [km]
total hydrographic

Mapa rzek priorytetowych
Ustawa
Benelux 2009
Prioritization
map[km]

Do inwentaryzacji
[km]
to be inven-

network (km)
1582

benelux Decree (km)908

toried (km)
66

1582
1285

908878

66
171

1285
6474
6474
6682
6682
6302
6302
22325
22325

878
1369
1369
108
108
11
11
3274
3274

171
599
599
36
36
5
5
877
877
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with the results of the ICF index with only small
differences observed.
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WNIOSKI
Wyniki pokazują, że
LeSSoNS LearNeD
1 Drożność rzek katalońskich dla migracji ryb
The results have shown that:
jest
niewystarczająca. Przepławki są zamon1 Ecological connectivity for fish in Catalan

RYSUNEK 1
FIGure 1
Szlaki wędrówek ryb i kategorie ciągłości dla migracji ryb w rzekach Katalonii (północno-wschodnia część
Fishways and categories of fish connectivity in the rivers of Catalonia (NE Iberian Peninsula) in 2010
Półwyspu Iberyjskiego) w roku 2010 (Ordeix i in. 2011a).
(Ordeix et al., 2011a).
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w którym gatunkami docelowymi są łosoś i węgorz. Plan łączy inicjatywy podejmowane przez
poszczególne interesariuszy z zamiarem osiągnięcia zrównoważonych populacji ryb dwuśrodowiskowych. Rzeki Ourthe i Ruhra położone są
najbliżej morza i posiadają najlepszy potencjał
w zakresie odbudowy populacji łososia w zlewni Mozy.

skiej części Renu i Mozy są połączeniem jazu
o kształcie litery V oraz przepławki szczelinowej
(Rys. 1) (Dorst i Kok, 2005).
WNIOSKI
W ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się liczba gatunków ryb w zlewni Renu. Wskazuje to na odbudowę populacji gatunków rzecznych. Wraz z poprawą jakości wody i drożności rzek, dostępność
odpowiednich siedlisk staje się najbardziej aktualnym problemem (Aarts i in. 2004). Należy
też zwrócić uwagę na zagrożenia spowodowane
przez rybołówstwo oraz elektrownie wodne (ICPR,
2011; IMC, 2011).

Działania najwyższego priorytetu dla osiągnięcia
stabilnej populacji łososia w rzekach Ren i Moza obejmują odbudowę szlaków migracyjnych (w
górę i w dół rzeki), ograniczenie śmiertelności ryb
oraz wzrost jakości i ilości siedlisk i miejsc odchowu. Plany dla rzek Ren i Moza obejmują harmonogram oraz kosztorys działań zgodny z planami
gospodarowania wodami zlewni, przygotowanymi
na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej dla międzynarodowych obszarów zlewni Renu i Mozy. Większość działań prowadzonych jest w ramach planów krajowych.

FIGure 3
RYSUNEK 3
Map of the river basin of the Rivers Rhine and Meuse and the position of weirs and sluices in The
Mapa zlewni rzek Ren i Moza z zaznaczonymi zaporami i śluzami na terenie Holandii. (© J. de Putter).
Netherlands. (© J. de Putter).
Góra po prawej: Rzeka Ourthe posiadając dobry potencjał do odtworzenia populacji łososia w zlewni
Top right: The River Ourthe has good potential for the restoration of a salmon population
rzeki Mozy. (© Martin Kroes)
in the Meuse River basin. (© Martin Kroes)
Góra po lewej: Przepławka na rzece Sieg niedaleko Buisdorf, ze stacja monitoringu do liczenia migruTop left:
Fishway in the River Sieg near Buisdorf contains a control station for counting salmon.
jących łososi. (© Gerard de Laak)
(© Gerard de Laak)
Dół po prawej: Łosoś złowiony niedaleko śluzy Haringvliet z wszczepionym transponderem. (© Gerard
Below right: A salmon caught near the Haringvlietsluices is implanted with a transponder.
de Laak)
(© Gerard de Laak)
Dół po lewej:
Przepławka w rzece Lek, niedaleko Hagestein. Wszystkie trzy zapory w rzekach Lek
Below left: Fish passage in the River Lek, near Hagestein. All three weirs in the Lek/Nederrijn
i Nederrijn wyposażone są w przepławki. (© Tom Buijse)
have fish passes. (© Tom Buijse)

Od początku Planu Działania dla Renu, w okresie 1992–2010 (Rys. 2) około 6.222 łososi zostało zarejestrowanych na szlaku w gorę rzeki
do tarliska, które są położone w rzekach Wupper
i Dühnn, Sieg, Ahr, Saynbach, Bruche (system Ill)
oraz Wisper. Istnieje powiązanie pomiędzy zwiększonymi możliwościami migracji ryb oraz poziomem naturalnej rekrutacji (ICPR, 2009). Liczba
powracających ryb nie jest jednak wystarczająca aby zapewnić przetrwanie populacji. Od roku 2008 łososie wróciły także Mozy i zostały zrejestrowane w przepławce w Lixhe oraz w rzece
Ruhr w Roermond.

WYNIKI DZIAŁAŃ
Ryby wędrowne mogą wpływać do Renu poprzez
Nieuwe Waterweg. Najważniejszym szlakiem dalszej migracji jest w systemie Renu jest Waal, nieprzegrodzony barierami piętrzącymi i posiadający najsilniejszy prąd kierujący (Bij de Vaate
i Breukelaar, 2001; Breukelaar i in., 2009). Przepływ rzeki Waal stanowi dwie-trzecie całego przepływu Renu, w porównaniu na przykład do przepływu rzeki Ijssel, który stanowi jedna dziewiątą
przepływu Renu. Dodatkowo, śluzy w zaporze na
jeziorze IJsselmeer stanowi, a trudna do pokonania barierą przy wędrówkach w górę rzeki. Od roku 2005 migracja w górę rzeki jest możliwa, dzięki udrożnieniu wszystkich trzech zapór na rzece
Nederrijn/Lek.
Najważniejszym szlakiem umożliwiającym wpłynięcie do systemu Mozy jest rzeka Haringvliet.
Jednak zapora Haringvlietdam stanowi nadal poważną przeszkodę dla migracji w górę rzeki (Rys.
3). Badane są obecnie możliwości zarządzania
śluzami przyjaznego rybom. Od roku 2008 zapory na Mozie i dolne odcinki rzeki Ruhr do Eifel-Ruhr oraz rzeka Geul aż do Belgii są wyposażone
w przepławki. Wszystkie przepławki w holender98
98
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passage route, and increased predation.
WNIOSKI
W opinii reprezentantów
związków wędkarskich
LeSSoNS
LearNeD
inicjatywa
o takim potencjale,
kierowana
przez inIt
is the contention
of angling
representative
stytucje that
rządowe
powinna przejść initiative
strategiczną
bodies
a Government-driven
of
ocenępotential
oddziaływania
(Dyrektywa
this
scale na
of środowisko
development
should
w sprawie
ocenya wpływu
niektórych
planów i Asprohave
required
Strategic
Environmental
gramów
na
środowisko,
2001/42/EC).
Pozwoliłoby
sessment (SEA-Directive 2001/42/EC). This
to na rozpoznanie
i ocenę
potencjalnego
oddziawould
ensure that
potential
environmental
ływania obranej of
strategii
na środowisko
już w faconsequences
the strategy
were identified
zie planowania.
ocenę
and
assessed Ocena
during powinna
planning.zawierać
This should
ciągłości
rzeki,
raczej
niż
opierać
się
na
uogólniohave included assessments of river continunej ocenie,
jak również
ocenęgeneric
zgodności
strategii
ity,
rather than
the current
approach,
z Ramową Dyrektywa Wodną UE. Ocena strateand the compatibility of the strategy with the
giczna powinna też wskazać zlewnie, w których nie
EU Water Framework Directive (WFD). A SEA
powinno się prowadzić nowych inwestycji z uwashould also identify catchments where new
gi na zagrożenie dla środowiska, jak również makschemes should not be developed for ecosymalna liczbę inwestycji w zakresie hydroenerge-

logical
reasons,
assess the
maximum
tyki,
dozwoloną
w clearly
danym systemie
rzecznym
bez
tworzenia
niedopuszczalnego
oddzianumber ofzagrożenia
schemes that
might be allowed
on a
ływania
na środowisko.
W wyniku oceny
powinno
river system
before unacceptable
environmensię
wyłonić
niepotrzebne
bariery
piętrzące,
któtal też
impact
occurs,
and identify
existing
redunre
należy
usunąć, aby which
wypełnić
zobowiązania
wydant
impoundments
should
be removed
nikające
z
Ramowej
Dyrektywy
Wodnej.
Nie
jest
to deliver WFD obligations. It is still not too late
jeszcze
zbyt późno,
aby taką ocenę wykonać. Aby
to undertake
this task.
powstrzymać dalszy chaotyczny rozwój hydroenergetyki
w Wielkiej
Brytanii,
opracować
barIf hydropower
in the
UK isnależy
to continue
in its curdziej
wskazówki
i strategie
w oparciu
o najrent solidne
haphazard
manner,
more robust
guidelines
lepsze
praktyki,
badania
naukowe,
jak
and policy
mustnajnowsze
address best
practice,
take acrównież
obecne
oddziaływanie
inwestycji
na
środocount of current and new research, and consider
wisko
potencjalne
efekty
skumulowane.
actuali and
potential
cumulative
impacts.
Inwestycje
hydroenergetyczne
być
Hydropower
installations oftenzwykle
have mogą
a lifespan
eksploatowane
przez
ponad
50
lat.
Dlatego
ważin excess of 50 years. Therefore it is essential
ne
oddziaływanie
na on
rynotjest,
onlyaby
thatpowstrzymać
they do notich
impact
excessively
bołówstwo i całe środowisko, jak również zapewnić,
fisheries and ecology, but also that they do not
że inwestycje nie podważają celów realizowanych
compromise future WFD programmes. Only then
na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tylko wtedy
could they be considered 'green' and sustaininwestycje hydroenergetyczne będą mogły być trakable.
towane jako przyjazne środowisku i zrównoważone.

CZARNY
DUNAJEC
(POLSKA)
rIver
SKawa
(PoLaND)
Elektrownia wodna
nathe
Czarnym
Dunajcu
wybudowana
w roku
2006. in 2006.
Hydropower
plant in
River Skawa
(Poland)
which was
installed
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species
exGATUNKU
ample
PRZYKŁAD
Obecny
stan populacji
the current
status of New
węgorza
zealand nowozelandzkiego
longfin eel
(Anguilla
(Anguilladieffenbachii)
dieffenbachii)

LoNGFIN
WĘGORZ eeL
NOWOZELANDZKI

cies (Burnet,
1968). Present
commercial
harvest
(Hicks
i McCaughan,
1997). Należą
do drapieżnilevels
approximately
150 ton per a
annum,
and
ków
zeare
szczytu
piramidy pokarmowej,
ich połowy
prowadzą
do wzrostu liczebności
gatunków
CPUE (catch-per-unit-effort)
appears
to bebędąrelacych
ofiarami
(Burnet,
1968).
Obecne
tivelyich
stable
in most
regions
over
recent połowy
years.
komercyjne
sięgają
150concerns
ton na rok,
a połów
However, there
are około
ongoing
about
the
przypadający
jednostkę
nakładu
połowowewell-being of na
stocks
as present
recruitment
is
go
(CPUE) jest
nathan
relatywnie
significantly
less
historicstabilnym
levels. In poziomie
recogniw
większości
w ostatnich
latach. Istnietion
of these regionów
criteria and
the vulnerability
of the
ją
jednak to
duże
obawy o stan populacji,
uwagi
na
species
over-exploitation,
longfinszare
listed
fakt,
że obecna(Allibone
rekrutacja
na dużo
as 'declining'
et jest
al., 2009),
theniższym
lowest
poziomie
niżspecies
w przeszłości.
Z uwagi na narażenie
threatened
classification.
tego gatunku na nadmierną eksploatację, węgorz
nowozelandzki
znalazł się na liście gatunków „giFuture DIrectIoNS
nących”
(Allibone i in.,will
2009),
sklasyfikoFuture management
focusnajniżej
on improved
acwanych
gatunków
zagrożonych.
cess for juveniles and adults alike. Should there
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WSTĘP
INtroDuctIoN
Biologia i rozmieszczenie
Węgorz nowozelandzki Anguilla dieffenbachii jest
biology and distribution
gatunkiem rodzimym dla Nowej Zelandii. Jest to
The longfin eel, Anguilla dieffenbachii, is ennajczęściej spotykany gatunek ryby słodkowodnej,
demic to New Zealand. It is the most commonly
występujący od ujść rzek do ich źródeł. Jego preencountered native freshwater fish being found
ferowanym siedliskiem są odcinki rzek o kamienifrom estuaries to headwaters of rivers, although
stym dnie i stałym przepływie. Jest to ryba wolno
it has a preference for stony and flowing water
rosnąca, zwykle 2–3 cm/ rocznie, przy czym samihabitats. It is generally slow growing, typically
ce mogą osiągać znaczne rozmiary i wagę, czę2-3 cm/year, but females can achieve a very
sto ponad 15 kg i 1,5 m długości. Średni wiek ryb
large size, sometimes > 15 kg and 1.5 m long.
WĘDZARNIA WĘGORZA
eeL SmoKery
Samice węgorza australijskiego (Anguilla austraFemale
shortfin
(Anguilla
australis)
migratory
lis),
innego
wędrownego
gatunku
węgorza
w Noeels,
another
eel
species
in
New
Zealand,
bewej Zelandii, w trakcie suszenia przed wędzeniem
ing
air-dried
prior
to
smoking
at
Lake
Forsyth
w pobliżu jeziora Forsyth (Wairewa). Jest to trady(Wairewa).
This
a traditional
fishing
site for
cyjne
łowisko
dlaisMaorysów,
którzy
poławiają
jeMaori,srebrzyste
who only harvest
dynie
węgorze.the silver eels.

The mean age at migration is usually 30-40
w czasie migracji to 30–40 lat, a w przypadkach
years, but can be more than 90 years in extreme
skrajnych nawet ponad 90 lat (Jellyman, 1995).
cases (Jellyman, 1995). While the freshwater life
Słodkowodny etap życia tego gatunku jest dobrze
cycle is reasonably well understood, the marine
rozpoznany, podczas gdy etap spędzony w morzu
life history is poorly known as no larvae (leptokryje nadal wiele tajemnic, ponieważ nie zanotocephali) have been recorded to date. Ascenwano do tej pory występowania larw (leptocefasion locations of pop-up tags indicate a likely
li) w wodach morskich. Lokalizacje podane przez
spawning area in the South Fiji Basin (Jellyman
nadajniki satelitarne (ang. pop up tags) wskazują
and Tsukamoto, 2010), a result consistent with
na tarliska na południe od wyspy Fidżi (Jellyman
results from larval drift modeling studies (JellyiTsukamoto, 2010), co potwierdzają wyniki z baman and Bowen, 2009). Fishing for glass eels is
dań modelowych w zakresie przemieszczania się
not allowed, but there are important customary
larw (Jellyman i Bowen, 2009). Połowy szklanych
(Maori) and commercial fisheries. Although there
węgorzy są zakazane, ale prowadzone są połowy
are no long term databases of recruitment, there
tradycyjne (Maorysi) oraz komercyjne. Chociaż
is concern
for the
level ofwrecruitment
of longfins
dane
na temat
rekrutacji
dłuższym okresie
cza(Jellyman,
2009).
su nie są dostępne, jej poziom wzbudza niepokój
(Jellyman, 2009).
human impacts
Research has emphasized the longevity and
Antropopresja
vulnerability
of thenaspecies
to overfishing
and
Badania
wskazały
długowieczność,
ale rówhighlighted
thegatunku
need fornaprotected
areasPodkre(Hoyle
nież
narażenie
przełowienie.
& Jellyman,
2002;
Graynoth obszarów
et al., 2008).
The
ślono
potrzebę
ustanowienia
ochroncommercial
fishery
is
managed
through
a
quota
nych. (Hoyle i Jellyman, 2002; Graynoth i in.,
system,Rybołówstwo
and there have
been recent
2008).
komercyjne
jest reductions
zarządzain longfin
quota in
recognition
that theWspecies
ne
przy pomocy
systemu
kwotowego.
ostatis vulnerable
to over-exploitation.
Historically,
nim
okresie kwoty
połowowe dla węgorza
nowomany hydro dams
not hadpopassage
facilizelandzkiego
uległyhave
obniżeniu
stwierdzeniu,
tiesgatunek
for upstream
movingprzez
juveniles
(December
że
jest narażony
nadmierną
eks- February)Worprzeszłości
downstream
moving
silver eels
ploatację.
wiele
hydroelektrow(April-June),
although steps
are underway
to
ni
nie było wyposażonych
w przepławki
dla młorectify this.węgorzy wędrujących w górę rzeki (w
docianych
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be reductions in key fishery indicators like rePLANOWANE
DZIAŁANIA
cruitment indices
and CPUE, then consideraW
powinnoinopierać
się
tionprzyszłości
would be zarządzanie
given to reductions
quota and
na zwiększeniu dostępu młodocianych i doropossibly extending reserve areas. Although the
słych węgorzy do ogrodzonych barierami siedlisk.
Japanese eel has been spawned and reared
W przypadku spadku głównych wskaźników jak na
in captivity (Tanaka et al., 2001), production of
przykład wskaźnik rekrutacji czy połowu przypadahatchery-raised juveniles (glass eels) of Anguilla
jącego na jednostkę nakładu połowowego nacisk
spp. in significant quantities is still many years
zostanie położony na obniżenie kwot połowowych
away.
i zwiększenie powierzchni obszarów chronionych.
Chociaż węgorz japoński rozmnaża się w hodowlach (Tanaka i in., 2001), hodowla węgorzy nowozelandzkich (stadium węgorza srebrzystego) gatunku Anguilla spp. w znacznych ilościach stanowi
nadal daleką przyszłość.

okresie grudzień – luty) lub węgorzy srebrzystych
There are no commercial fisheries for silver eels.
spływających w dół rzeki. Podjęto kroki w celu
Any longfin eel > 4 kg must be returned unodmiany tego stanu rzeczy. Połowy komercyjne
harmed tonowozelandzkich
the water, a law zostały
designed
to protect
węgorzy
wstrzymane.
potential
migratory
eels.
Unfortunately,
itself
Każdy węgorz powyżej 4 kg musi zostaćbywyrzuthis
regulation
is
relatively
ineffective
as
it
can
cony bez uszkodzeń do wody. Wdrożono przetake eels
20-30węgorze
years to podczas
achieve this
size, and
pisy
chroniące
potencjalnych
the likelihood
of avoiding
this period
migracji.
Niestety,
przepisycapture
same wforsobie
są nieis
low.
Recent
management
has
focused
inskuteczne, ponieważ musi minąć 20–30 lat on
zanim
creasing
the
extent
of
areas
where
commercial
węgorze osiągną stadium migracyjne, a prawdofishing is not allowed.
podobieństwo
uniknięcia złapania w tym okresie
jest niskie. W ostatnim okresie, zarządzanie skonKey DrIverS
centrowane
było na ustalaniu dodatkowych obLongfinszakazu
are New
Zealand’s
largest freshwater
szarów
połowów
komercyjnych.
fish - they frequently comprise > 90% of fish
biomass
streams (Hicks and McCaughan,
GŁÓWNEinCZYNNIKI
1997). They
are important to
apex
predators
and
Węgorze
nowozelandzkie
gatunek
najwięktheir removal
leads to anwincrease
of preyStanospeszych
ryb słodkowodnych
Nowej Zelandii.
wią one często ponad 90% biomasy ryb w rzekach
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