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species example

INtroDuctIoN
Allis shad historically occurred along the Atlan-
tic 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 (includ-
ing 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 

where have all the allis gone? the 
decline of Alosa alosa from morocco 
and in particular the oued Sebou
author:  miran aprahamian
organisation:  environment agency
country:  united Kingdom
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Barriers in rivers have profound consequences 
for hydrology and habitats, riverine fisheries and 
especially the upstream and downstream mi-
grations 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 sys-
tems 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.

Migratory fish species are by nature highly sen-
sitive to changes in their environment. With hu-
man 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.

bassano Dam
This dam is part of the Eastern Irrigation District, a large irrigation network in southern Alberta (Cana-
da), that provides water to farms, towns, and recreation areas (© Patricia Buckley / WWF-Canada).
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OD MORZA DO ŹRÓDŁA
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3.1 NAUKOWE PODSTAWY 
ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA 
RZEKAMI 
Podejście oparte o gospodarowanie wodami na ob-
szarze zlewni tworzy naukowa i społeczną podstawę 
dla zrównoważonego gospodarowania rzekami na 
całym świecie. Kluczowym elementem do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie, że gra-
nice pojemności ekosystemów nie są przekraczane 
i że ekosystemy są w stanie podołać presji wywoła-
nej przez czynniki naturalne lub antropogeniczne(U-
NEP, 2002). W celu stworzenia podstaw naukowych 
do utrzymania jakości ekologicznej, biota powinny być 
traktowana w sposób zintegrowany z presjami doty-
czącymi procesów hydrologicznych oraz jakości wody 
w całym dorzeczu. W ten sposób ekosystem oraz je-
go usługi staną się narzędziami zarządzania, a zlew-
nia podstawową jednostką planistyczną. 

Przez ujęcie odporności ekosystemu w systemie za-
rządzania, tworzy się prewencyjne, całościowe i glo-
balne podejście do gospodarowania działem wod-
nym, w przeciwieństwie do stosowanego w obecnych 
praktykach w gospodarce wodnej biernego, sektoro-
wego oraz dostosowanego do miejsca podejścia. Za-
rządzanie środowiskiem jest jednak jedynie jednym 
z trzech założeń, na których zbudowano koncepcję 
zrównoważonego rozwoju (Rysunek 3.1).

W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na-
leży wziąć pod uwagę także inne czynniki, takie jak 

czynniki polityczne, instytucjonalne, ekonomicz-
ne, społeczne, środowiskowe oraz prawne. Powin-
ny one znaleźć miejsce w zintegrowanym systemie 
zarządzania jakim jest podejście oparte o gospoda-
rowanie wodami zlewni. Jest to przykład motywu-
jącego 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 „po-
dejście ekosystemowe na obszarze dorzeczy w ce-
lu zrównoważonego gospodarowania zasobami 
wodnymi”. Podręcznik dotyczący gospodarowania 
wodami na obszarze zlewni oraz międzynarodo-
wej współpracy został w roku 2007 przygotowany 
przez Sekretariat Konwencji Ramsar. 

Raport amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska 
z roku1995, który wydaje się być nadal aktualny, 
podaje, że gospodarowanie całymi działami wodny-
mi lub zlewniami może pomoc w gromadzeniu da-
nych naukowych potrzebnych w podejmowaniu de-
cyzji. Podejście oparte o działy wodne lub dorzecza 
zachęca Instytucje naukowe do poszukiwania da-
nych dotyczących wszystkich znaczących czynni-
ków wywołujących stres, w tym także tych, które są 
często pomijane w tradycyjnych programach (np. 
wpływ utraty siedlisk na ekosystem). 

Rzeki na całym świecie zostały silnie prze-
kształcone przez człowieka, co spowodowało 
duży spadek ich jakości ekologicznej. W wie-
lu rzekach prowadzone są intensywne działa-
nia mające na celu odbudowę siedlisk i przy-
wrócenie 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 migra-
cyjnych dla ryb powinny być wyznaczane 
z dużą ostrożnością, dla całej zlewni, według 
solidnego planu, biorącego pod uwagę do-
stępne siedliska oraz potencjalny zakres wę-
drówek w górę i w dół rzeki przy jej nieprze-
rwanej ciągłości.

Rysunek 3.1. 
Powiązania między wzrostem gospodarczym, wartością majątku i ekorozwojem (UNEP, 2002).
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PRZYKŁAD
Oto dwa przykłady rzek swobodnie płynących, 
gdzie WWF prowadzi działania na rzecz zachowa-
nia ich swobodnego przepływu: 

Rzeka Chishui 
Ta rzeka długości 440 km w południowozachod-
nich Chinach oznacza się wyjątkowo dużą różno-
rodnością biologiczną. Jest dopływem rzeki Jan-
gcy i nie posiada zapór, co czyni ją wyjątkową 
i stanowi priorytet dla jej ochrony. Rząd Chin uznał 
ja za sanktuarium dla ryb. 108 gatunków ryb odby-
wa migracje od źródeł znajdujących się w prowin-
cji, do ujścia rzeki Chishui oraz rzeki Jangcy, w tym 
rodzimy gatunek Sinocrossocheilus labiatus. Od 
momentu wybudowania tamy Trzech Przełomów 
w głównym korycie i dolnym odcinku rzeki Jangcy, 
rzeka ta przez wielu interesariuszy jest uważana 
za obszar priorytetowy dla ochrony ryb.

W chwili obecnej nie istnieje zagrożenie wynikają-
ce z istnienia tamy w rzece Jangcy. Jednak tylko 
jedna z trzech prowincji przez które płynie rzeka, 
prowincja Guizhou podjęła zobowiązanie na mocy 
legislacji do utrzymania rzeki bez barier. Prowincja 
Sichuan wydaje się tez gotowa do przyjęcia po-
dobnych zobowiązań legislacyjnych. Największe 
zagrożenie stwarza stanowisko prowincji Junnan. 
Rejon, z którego rzeka wypływa uznany jest za wy-
jątkowo ubogi i otrzymuje znaczne dotacje krajowe 
na rozwój, w tym budowę infrastruktury. Rosnący 
popyt na energię w całych Chinach, w tym rejonie 
w szczególności sprawia, że w dłuższym okresie 
czasu istnieje ryzyko powstania zapór. 

WWF działa wspólnie z licznymi partnerami w celu 
zachowania swobodnego charakteru rzeki i dobre-
go stanu jej środowiska. W Guizhou, WWF współ-

Naturalne płynące rzeki  
„Dzikie rzeki” (The river wild)
Autorzy: Esther Blom, Jian-hua Meng, 
 Zhang Cheng i Bart Geenen
Organizacja: WWF
Kraj: Chiny, Rosja, Holandia

WSTĘP
Rzeki swobodnie płynące są zdefiniowane przez 
WWF jako rzeki, których bieg pozostaje nieza-
kłócony (od źródeł aż po ujście do morza czy też 
większej rzeki) - nie napotyka na swojej drodze 
żadnych tam, zapór czy jazów i nie jest ograniczo-
ny przez jakiekolwiek obwałowania i umocnienia 
brzegów. Rzeki swobodnie płynące są coraz rzad-
sze. Raport przygotowany przez WWF podaje, że 
ze 164 rzek o długości ponad 1,000 km, tylko 64 
(40%) mogą nadal być uważane za rzeki swobod-
nie płynące, ale na 17 z nich planowana jest budo-
wa zapór (WWF, 2006). 

Tylko 21 z 64 rzek swobodnie płynących o długości 
powyżej 1,000 km nie ma żadnej zapory od źródła 
do ujścia. Wiele z rzek swobodnie płynących to du-
że dopływy wielkich światowych systemów rzecz-
nych. W Europie jest tylko jedna rzeka swobodnie 
płynąca od źródła do ujścia. Jest to Peczora w Ro-
sji, płynąca od Uralu do Morza Arktycznego. 

Przekształcenia rzek maja wpływ na parametry 
przestrzenne i czasowe rzeki, takie jak sezono-
we wylewy czy powodzie oraz wahania głębokości 
rzeki. Rzeki, w szczególności swobodnie płynące 
spełniają ważne funkcje i usługi dla człowieka. Ry-
by, ptactwo wodne oraz małże żyjące w rzekach 
są ważnymi źródłami pożywienia dla ludzi. Regu-
lacje rzek mające na celu oczyszczanie wody, czy 
ochronę przeciwpowodziową są ważne dla ludzi 
zależnych od rzek i zyskają jeszcze na znaczeniu 
wraz ze zmianami klimatu. 

Pomimo wszystkich usług dostarczanych przez rze-
ki swobodnie płynące, człowiek od zawsze miał na 
celu ich kontrolę poprzez budowę barier piętrzących 
i obwałowań. Z punktu widzenia ekologii, fragmen-
tacja rzek w wyniku przekształceń stanowi ogrom-
ny problem, ponieważ zapewnienie ciągłości rzeki 
na wszystkich poziomach ma kluczowe znaczenie 
dla zachowania różnorodności biologicznej wodach 
śródlądowych. Konieczna jest ciągłość pomiędzy 
i wewnątrz siedlisk wodnych, pomiędzy strefa brze-
gową a rozlewiskami, pomiędzy siedliskami w wo-
dach śródlądowych i siedliskami morskim, jak rów-
nież połączenie z z systemami podziemnymi.

PRZYKŁADY RZEK SWOBODNIE 
PŁYNĄCYCH PODANE PRZEZ WWF 
Zespół ds. bezpieczeństwa wód śródlądowych pro-
gramu wodnego WWF postawił sobie za cel ochro-
nę i przywracanie odpowiednich przepływów, nie-
zbędnych do utrzymania ekosystemów w wodach 
śródlądowych i w estuariach, jak również gatun-
ków żyjących w tych wodach oraz ludzi zależnych 
od tych ekosystemów. Program w szczególności 
stara się ochronić rzeki swobodnie płynące przed 
budową szkodliwej infrastruktury oraz powstrzy-
mać nadmierną eksploatację rzek i ekosystemów. 
Rzekami priorytetowymi dla zachowania różnorod-
ności biologicznej według WWF są następujące 
rzeki: Amur, Jangcy, Mekong, Ganga, Indus, Zam-
bezi, Dunaj oraz systemy rzeczne na zachodnich 
Bałkanach, we wschodniej Afryce, Amazonii, Pan-
tanal i na pustyni Chihuahuan.
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INtroDuctIoN
Free flowing rivers are defined by WWF as riv-
ers that flow undisturbed without encountering 
large dams, weirs or barrages and without be-
ing significantly restricted by dykes or levees. 
Free flowing rivers are increasingly rare. A study 
by WWF revealed that of 164 rivers longer than 
1,000 km, only 64 (40%) can still be considered 
to remain free flowing and on 17 of these dams 
are planned (WWF, 2006). 

Only 21 of the 64 free flowing rivers longer than 
1,000 km are un-dammed from source to sea. 
Most of the remaining free flowing rivers are 
large tributaries of the world’s major river sys-
tems. In Europe for example, there is only one 
river left that remains free flowing from source to 
sea, the Pechora in Russia flowing from the Ural 
to the Arctic sea.

Modifications to rivers influence one or more 
spatial and temporal parameters of the river, 
such as the seasonal runoff and flooding pat-
terns and variations in river depths. Rivers, es-
pecially free flowing rivers, provide important 
functions and services to humans. The fish, wa-
ter fowl and mussels living in rivers are important 
sources of food to people. Regulating services 
such as water purification and flood mitigation 
are very valuable services to people dependent 
on the river, and will become even more valuable 
with ongoing climate change. 

Despite all the services free flowing rivers pro-
vide, people have sought to tame and control 
them by building dams and dykes. Ecologically, 
fragmentation of rivers due to river modifications 
is a huge problem as maintaining connectivity 
on all levels is essential to conserve freshwater 
biodiversity. This includes connectivity between 
and within aquatic habitats, connectivity with 
the riparian zone and floodplains, connectivity 
between freshwater and saltwater habitats and 
connectivity with subterranean systems.

caSeS by wwF oN Free FLowING rIverS
The water security team of the WWF freshwa-
ter programme set a goal to protect and restore 
the environmental flows necessary to sustain 
freshwater and estuarine ecosystems and the 
freshwater species and human livelihoods that 
depend on these ecosystems. Specifically, it is 
striving to preserve the remaining free flowing 
rivers from harmful infrastructure and to prevent 
over-abstraction from rivers and ecosystems. 
Priority rivers identified by WWF for freshwater 
biodiversity conservation are the Amur, Yang-
tze, Mekong, Ganga, Indus, Zambezi, Danube 
and Western Balkans, East African freshwater 
systems, Amazon, Pantanal, and Chihuahuan 
desert.

Two examples of rives where WWF is working to 
maintain them as free flowing are:

Free Flowing rivers 
'the river wild'
authors: esther blom, Jian-hua meng, 
 zhang cheng and bart Geenen
organisation:  wwF
country:  china, russia and the Netherlands
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ExamplE
chishui river
This 440 km long river in Southwest China has a 
very high biodiversity and is the only tributary 
of the Yangtze that remains without dams, mak-
ing it unique and a priority for conservation. It is 
recognized by the government as a fish sanctuary; 
108 species of fish still migrate between the source 
in the Yunnan province and the mouth where the 
Chishui joins the Yangtze River, including the en-
demic Fat fish (Sinocrossocheilus labiatus). 

Mainly since construction of the Three Gorges 
Dam on the main stem of the Yangtze further 
downstream, this river is considered a priority 
area for fish conservation by many stakehold-
ers.

There is currently no immediate confirmed threat 
of dam development in the main stem of this 
river. However, only one of the three provinces 
through which the river runs, Guizhou Province, 
has committed to maintain the river without dams 
in its provincial legislation. Sichuan Province ap-
pears open to adopting comparable legislation; 
however the biggest threat originates from Yun-
nan province. The source area of the river is offi-
cially recognized as a ‘famous poor country’ and 
therefore receives significant national invest-
ment for development, including infrastructural 
development. An increasing demand for energy 
throughout China, and this area in particular, 
means that there is a risk of dam development 
in the longer term. 

chIShuI rIver 
(© Wei Baoyu, WWF China).
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RZEKA CHISHUI 
(© Wei Baoyu, WWF China)



7776

>>PRZYKŁAD

pracuje z Krajowym Kongresem Ludowym i rządem 
prowincji Guizhou w celu opracowania planu gospo-
darowania wodami rzeki w oparciu solidne zasady 
zintegrowanego gospodarowania wodami na ob-
szarze zlewni. Ostatnio powstał Mechanizm Wspól-
nych Spotkań w ramach prowincji, którego zada-
niem jest zarządzanie, jak również rozwiązywanie 
konfliktów pomiędzy lokalnym władzami niższego 
szczebla w dorzeczu rzeki. WWF wraz z Komisją 
ds. Rozwoju i Reformy Prowincji Guizhou (która jest 
jedną z instytucji zarządzających w zakresie rozwo-
ju gospodarczego) oraz Departamentem Ochrony 
Środowiska Prowincji Guizhou, pracują obecnie nad 
Planem Zintegrowanego Rozwoju i Ochrony Rzeki 
Chishui. WWF nadzoruje także współpracę pomię-
dzy trzema prowincjami poprzez wdrażanie opłaty 
za korzyści płynące ze środowiska, zarządzanie za-
sobami wodnymi oraz inne narzędzia wprowadza-
ne już przez WWF w innych dorzeczach przy udzia-
le funduszy krajowych i międzynarodowych w celu 
uzyskania długoletniego zobowiązania do zachowa-
nia rzek swobodnie płynących. 

W prowincji Junnan, WWF opracował projek-
ty w zakresie zrównoważonych źródeł utrzyma-
nia, które stanowią alternatywną strategię ograni-
czania ubóstwa w stosunku do projektów na dużą 
skalę. W prowincji Guizhou, WWF współpracu-
je z gorzelniami, które są również zależne od ja-
kości i ilości wody. W ostatnim okresie, zgodnie 

z zaleceniami WWF, powstał Komitet ds. Promo-
cji Ochrony Środowiska, w którym współpracują 
142 przedsiębiorstwa przy gospodarowaniu do-
rzeczem rzeki. W tym sektorze WWF przyłączył 
się lobby występującego przeciwko odprowadza-
niu ścieków nieoczyszczonych z fabryk papieru do 
rzeki. Nawiązano współpracę w celu propagowa-
nia wartości swobodnie płynącej rzeki. 

Rzeka Amur/Heilong
Innym przykładem działań prowadzonych przez 
WWF na rzecz ochrony najważniejszych rzek swo-
bodnie płynących są działania prowadzone w rze-
ce Amur/Heilong. Rzeka Amur/Heilong ma 4,510 
km długości i jest jedna z najdłuższych rzek na 
świecie. Żyje w niej 120 gatunków ryb. Jest to rów-
nież jedna z ostatnich dużych rzek nieprzegrodzo-
nych zaporami w głównym korycie. 

Rzeka przepływa przez trzy kraje: Mongolię, Chi-
ny oraz Rosję. Każdy z nich przechodzi gwałtow-
ny rozwój gospodarczy, o naraża rzekę na szereg 
znacznych presji. Przemysł, leśnictwo, rolnictwo, 
górnictwo oraz rozwój infrastruktury stanowią po-
ważne zagrożenia. Jednak każdy z działów wod-
nych rzeki Amur-Heilong, w tym jej główne kory-
to i niektóre z dopływów nadal płyną swobodnie. 
WWF działa w każdym z krajów, przez które prze-
pływa rzeka w celu zbadania unikalnych walorów 
rzeki swobodnie płynącej. W badaniach (dobie-
gających końca) WWF wyodrębnił najważniejsze 
usługi ekosystemowe w celu zilustrowania nie-
zrównoważonych praktyk w dziedzinie energetyki 
wodnej, górnictwa, rolnictwa i w rozwoju infrastruk-
tury , narażające integralność zlewni, jak również 
cele pozostałych krajów w zakresie ochrony. Opra-
cowanie opisuje szereg strategii politycznych i wi-
zji, które mają obecnie wpływ na rozwój dorzecza 
rzeki Amur/Heilong i są tematem konstruktyw-
nej debaty pomiędzy ekologami, planistami prze-
strzennych oraz decydentami, a których celem jest 
zrównoważone użytkowanie zasobów wody. 

PLAN DELTA: TAMA HARINGVLIET 
W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ HOLANDII
Po ogromnej powodzi w roku 1953, ramiona del-
ty w południowo-zachodniej Holandii (delta Re-
nu i Mozy oraz Skaldy) zostały zamknięte wielkimi 
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WWF works together with various partners to 
safeguard the free flowing character of the river 
and maintain a healthy river. In Guizhou, it is coop-
erating with the National People’s Congress and 
Guizhou Provincial Government to develop a river 
management plan based on sound integrated riv-
er basin management principles. Recently a Joint 
Meeting Mechanism within the province has been 
established to deal with the daily management 
and conflicts among lower level governments in 
the River Basin. With the Guizhou Provincial De-
veloping and Reforming Commission (which is 
one of the decision making bodies for economic 
development) and Guizhou Provincial Environ-
mental Department, WWF is now working on the 
Chishui River Integrated Development and Con-
servation Plan. Also, WWF is facilitating coopera-
tion between the three provinces by introducing 
PES (Payment for Environmental Services), Water 
Stewardship and other tools. These were devel-
oped by WWF in other catchments with national 
and international resources to achieve a long term 
commitment to keep rivers free flowing. 

In Yunnan, WWF developed sustainable liveli-
hood projects that provide an alternative poverty 
reduction strategy to the large scale investments. 
In Guizhou, it cooperates with famous distill-
ery companies that also depend on good water 

quality and quantity. Recently, and as proposed 
by WWF, an Environmental Promoting Commit-
tee has been established with 142 enterprises 
participating within the River Basin. Within this 
sector, WWF has joined the lobby against the 
spilling of unpurified waste water from the paper 
factories in the river and joined forces to spread 
the message on the value of a free flowing river. 

amur/heilong
Another practical example of WWF’s work on 
the most important free flowing rivers is that on 
the Amur/Heilong River. The Amur/Heilong is, at 
4,510 km long, one of the ten largest rivers in the 
world and contains 120 species of fish. It is also 
one of the last major rivers with no dams on the 
main stem. 

The river is shared by three countries - Mongo-
lia, China and Russia - each of which has rapidly 
developing national economies, and the river 
is therefore exposed to very strong pressures. 
Industry, forestry, agriculture, mining and infra-
structure development pose great threats. How-
ever the majority of the Amur-Heilong River’s 
watersheds, including the main stem and some 
of its tributaries, retain their free-flowing charac-
ter. WWF is working with each of the countries 
bordering the river to study the unique charac-
teristics of this free flowing river. In a study (to be 
finalised) WWF has selected the most important 
ecological services to illustrate the threat of un-
sustainable hydropower, mining, agriculture and 
infrastructure development to the basin’s integ-
rity and to the national objectives of the riverside 
countries. The study describes the range of po-
litical issues and visions that currently influence 
the Amur/Heilong basin’s development, and en-
deavors to foster constructive dialogue among 
ecologists, landscape planners and decision-
makers that will result in the sustainable use of 
water resources.

harINGvLIet, SouthweSt DeLta oF the 
NetherLaNDS
After a major flood in 1953, the river arms of 
the southwest delta of The Netherlands (Rhine-

the harINGvLIet Dam 
In 2011 it was decided that the locks in the Ha-
ringvliet dam will be opened to restore the tidal 
influence in the former estuary (© Gerard Litjens 
Meinerswijk).

Book 1.indb   76 20-08-2012   13:23:57

7676 77

>>ExamplE
Meuse, Scheldt) has been closed by means of 
huge dams and barrages on the river as well as 
the sea side. For reasons of improving safety for 
people that depend on this delta, and in light of 
expected climate change, WWF has advised the 
complete re-opening of the most northern river 
arm, the Haringvliet. 

Based on a study by Wageningen University it 
also appears that from an economic point of 
view, it is sensible to open this specific river arm, 
and turn it into a more free flowing system (albeit 
it still heavily influenced by infrastructure such 
as local climate dykes and other infrastructure 
further upstream). 

This pilot study suggests that opening of the Ha-
ringvliet will lead to an increase in the total eco-
nomic value of the Haringvliet area by hundreds 
of millions Euro/y, which is a substantial increase 
compared to the closed arms scenario. WWF is 
discussing the outcomes of this study with gov-
ernment, stakeholders and experts to ensure 
that this proposed natural solution is taken into 
account when the future of the Rhine-Meuse-
Scheldt delta is decided.

LeSSoNS LearNeD
The importance of rivers to people is undeni-
able, supplying numerous services upon which 
people depend on a daily basis, and that should 
also be preserved for future generations. With 
increasing infrastructure the capacity of rivers to 
provide regulating and supporting services is se-
riously degrading. The value of free flowing rivers 
is now increasingly recognized by society and a 
number of awareness and protection mecha-
nisms are being applied in different countries, in-
cluding economic and ecological evaluations of 
free flowing rivers and specific protected areas 
and river projects. It appears important to attach 
economic value to the regulating and supporting 
services of free flowing rivers in discussions on 
river infrastructure development.

Keeping our rivers free flowing requires govern-
ments to recognize the values of free flowing 
rivers. Countries should work across political 
boundaries with other countries sharing river 
basins. In each river basin, one or more tribu-
taries at least should be kept free flowing, and 
the remaining intact main stems should also be 
protected. 

amur/heILoNG
Onon River is part of the Amur/Heilong River catchment area (© Gernant Magnin).
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zaporami i tamami na rzekach i od strony morza. 
W celu zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi 
mieszkających w obrębie delty i w obliczu oczeki-
wanych zmian klimatycznych WWF doradzał cał-
kowite otwarcie śluz na tamie Haringvliet, na naj-
bardziej na północ wysuniętemu ramieniu rzeki. 
W oparciu o badania przeprowadzone przez na-
ukowców z Uniwersytetu w Wageningen stwierdzo-
no, że z ekonomicznego punktu widzenia należy 
otworzyć wskazane ramię rzeki i nadać mu bardziej 
swobodny charakter przepływu (jednak nadal silnie 
regulowanego poprzez wały przeciwpowodziowe 
i inne rodzaje zabudowy w górze rzeki). 

Projekt pilotażowy sugerował otwarcie tamy Ha-
ringvliet, co spowodowałoby wzrost ekonomicznej 
wartości regionu Haringvliet o setki milionów eu-
ro, a tym samym zasadniczy wzrost w porównaniu 
z wartością regionu przy zamkniętym ramieniu rze-
ki. WWF omawia wyniki tych badań z instytucjami 
rządowymi, interesariuszami oraz ekspertami w ce-
lu zapewnienia, że zaproponowane rozwiązanie 
zostanie wzięte pod uwagę przy planowaniu przy-
szłego zarządzania w delcie Renu, Mozy i Skaldy. 

WNIOSKI
Znaczenie rzek dla ludzi jest niepodważalne. 
Rzeki dostarczają ludziom różnych korzyści, nie-

zbędnych w codziennym życiu, które powinno 
się zapewnić również następnym pokoleniom. 
Rozwój infrastruktury zmniejsza możliwości do-
starczania usług w zakresie regulacji i zasobów 
przez rzeki. Wartość rzek swobodnie płynących 
jest obecnie coraz bardziej doceniana przez spo-
łeczeństwo. W wielu krajach prowadzi się dzia-
łania mające na celu podniesienie świadomości 
w tym zakresie oraz ochrony tych rzek, obejmu-
jące ocenę wartości ekonomicznej i ekologicznej 
rzek swobodnie płynących, jak również obsza-
rów chronionych i projektów w zakresie gospo-
darowania rzekami. Usługi dostarczane przez 
rzeki swobodnie płynące powinny być rozpatry-
wane w kontekście korzyści gospodarczych i sta-
nowić część planowania w zakresie rozwoju in-
frastruktury. 

Utrzymanie rzek swobodnie płynących wyma-
ga uznania ich wartości przez instytucje rządo-
we. Konieczna jest transgraniczna współpra-
ca pomiędzy poszczególnymi krajami leżącymi 
w tych samych zlewniach rzek. W każdej zlew-
ni, co najmniej jeden dopływ powinien pozostać 
swobodnie płynący, a główne rzeki, które pozo-
stały swobodnie płynące, powinny zostać obję-
te ochroną. 

ZAPORA ZBIORNIKA HARINGVLIET
W 2011 roku została podjęta decyzja o otwarciu 
zamknięć na zaporze Haringvliet w celu przywró-
cenia swobodnego przepływu wody w dawnym 
estuarium (© Gerard Litjens Meinerswijk)

RZEKA AMUR (HEILONG W JĘZYKU CHIŃSKIM)
Rzeka Onon wchodzi w skład dorzecza Amuru (© Gernant Magnin).
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PRZYKŁAD GATUNKU
powanie Salminus franciscanus ograniczone jest 
do dorzecza rzeki São Francisco w Brazylii (Lima 
i Britski, 2007). Ryby te zamieszkują środowiska 
lotyczne dużych rzek i ich dopływów, a ich liczeb-
ność jest średnia w porównaniu z innymi gatunka-
mi ryb wędrownych. 

Pseudoplatystoma corruscans występuje w do-
rzeczach rzek południowo-amerykańskich, w tym 
w São Francisco (Brazylia) i rzece Paraná (Argen-
tyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj). Gatunek wy-
stępuje w dużych rzekach i ich dopływach, i jest 
poławiany przez rybaków tradycyjnych oraz węd-
karzy sportowych w nieprzegrodzonych zaporami 
odcinkach dorzecza Parany. Ten gatunek wpływa 
także do zbiorników wodnych i rzek zasilających te 
zbiorniki w celu żerowania (Agostinho i in., 2003).

Gatunek Prochilodus jest spotykany w wielu kra-
jach Ameryki Południowej, w dorzeczach rzek Ori-
noko, Amazonka, Tocantins, São Francisco, La 
Plata, Apiacá, Pardo, Jequitinhonha, Parnaíba, 
Mearin, Paraíba do Sul, Atrato, Sinú, Cauca-Mag-
dalena, jeziorach Maracaibo, Branco, Marauió, 
Caroni i innych zbiornikach. Prochilodus lineatus 
jest jednym z najlepiej poznanych gatunków ro-
dziny Prochilodontids. Jest to gatunek potamo-
dromiczny, występujący w dorzeczu rzeki Parana 
w Paragwaju oraz Paraíba do Sul, także w lagu-
nach i jeziorach oraz zbiornikach wodnych. Gatu-

nek ten jest chętnie poławiany przez zawodowych 
rybaków, jak również przez wędkarzy rekreacyj-
nych. Jego liczebność w zbiornikach jest związana 
z zachowaniem odcinków rzek swobodnie płyną-
cych w górnym biegu rzek, jak również w dużych 
dopływach (Agostinho i in., 2003). 

CYKL ŻYCIA
Salminus brasiliensis, podobnie jak inne gatun-
ki Salminus są rybami wędrownymi, przemiesz-
czającymi się na dużych dystansach (do 1.000 
km) do tarlisk w sezonie deszczowym. Sverlij 
i Espinach-Ros przedstawili udokumentowane 
wędrówki tego gatunku na odcinkach do 1.440 
km pomiędzy estuarium rzeki La Plara i Posadas 
w Argentynie (Sverlij i Espinach-Ros, 1986). Ry-
by te odbywają tarło w wodach płynących (Go-
doy, 1975), tuż po rozpoczętym wzroście po-
ziomu wody. Tarliska znajdują się w górnych 
odcinkach dużych dopływów (w wodach płyną-
cych). Ryby odbywają tarło w sezonie deszczo-
wym, szczególnie w okresie od października do 
stycznia. Ikra i larwy dryfują z prądem do dolnych 
odcinków dopływów, gdzie dorastają i jako osob-
niki młodociane migrują do lagun morskich, które 
są miejscem żerowania oraz schronienia. Gatu-
nek ten może wędrować w górę rzeki pokonując 
różnego rodzaju przepławki, w tym także Canal 
da Piracema-Itaipu Binacional w Brazylii (Makra-
kis i in., 2007a, b).

Obecny stan populacji:  
dorady (Salminus brasiliensis), 
suma (Pseudoplatystoma corruscans)  
i kąsacza (Prochilodus lineatus)
Autorzy: Sergio Makrakis i Maristela 
 Cavicchioli Makrakis
Organizacja: GETECH, Universidade Estadual 
 do Oeste do Paraná
Kraj: Brazylia

WSTĘP
W rzekach Ameryki Południowej występuje wy-
jątkowo duża różnorodność gatunków ryb, na-
wet 5.000 gatunków (Reis i in., 2003). Występuje 
w nich ogromna różnorodność gatunków ryb wę-
drownych o różnych cyklach życia. Niektóre z nich 
wędrują co roku na odległość ponad 1.000 km na 
tarliska. Co więcej, ryby wędrowne z Ameryki Pół-
nocnej stanowią ważne pożywienie dla ludzi, jak 
również stanowią atrakcję dla turystyki rekreacyj-
nej (Carolsfeld i in., 2003). Większość gatunków 
poławiana jest przez rybaków tradycyjnych, jak 
również wędkarzy sportowych. Dobrym przykła-
dem jest dorada Salminus (podobna do łososia), 
jedna z największych ryb kąsaczowatych, osiąga-
jąca długość nawet 116 cm (Godoy, 1975). Jest to 
ryba rybożerna i jednocześnie najbardziej ceniona 
przez wędkarzy sportowych w Brazylii. 

Duże rybożerne gatunki sumokształtne, w tym 
surubim lub pintado, Pseudoplatystoma cor-
ruscans, z rodziny mandiowatych są bardzo po-
pularne wśród konsumentów, również często ser-
wowane w restauracjach (Agostinho i in., 2003). 
Gatunek ten jest największym z sumowatych 
w dorzeczu rzeki Paraná. Pojedyncze osobniki do-
rastają do 152 cm długości (Agostinho i in., 2003). 
W rzece São Francisco sumy te osiągają wagę do 

120 kg (Sato i in., 2003) i są jedną z najczęściej 
poławianych ryb (Menezes, 1956; Godinho i in., 
1997; Godinho i Godinho, 2003). Surubim jest też 
chętnie poławiany przez wędkarzy w rzece São 
Francisco z uwagi na duże rozmiary. Jest to tak-
że najcenniejsza ryba do rybołówstwa z powodu 
nadzwyczajnego smaku (Godinho i in., 2007). In-
ne gatunki wędrowne są mniej wartościowe dla ry-
bołówstwa, jak na przykład Prochilodus, z rodziny 
Prochilodontidae, znany pod portugalska nazwą 
curimba lub curimbatá i hiszpańską nazwą sába-
lo., Jego biologia i zachowania są dobrze znane. 
Jest to gatunek średniej wielkości, osiągający dłu-
gość do 72 cm (Castro i Vari, 2003).

ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE
Populacja gatunku Salminus pod nazwą dorado 
ma ograniczoną liczebność w Ameryce Południo-
wej. Jest to gatunek potamodromiczny i występuje 
w Argentynie, Boliwii, Brazylii, Kolumbii, Paragwa-
ju i Urugwaju. Gatunek Salminus affinis spotyka-
ny jest w dorzeczu rzeki Magdalena, a Salminus 
brasiliensis w dorzeczu rzeki Parana w Paragwajui 
Urugwaju; w dorzeczu Laguna dos Patos, w gór-
nym dorzeczu Chaparé i Mamoré w Boliwii, ale je-
go występowanie w pozostałej części dorzecza 
Amazonki jest wątpliwe (Reis i in., 2003). Wystę-
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species example

INtroDuctIoN
South American rivers have a very high diversity 
of fish species estimated at more than 5,000 
species (Reis et al., 2003). There is a staggering 
variety of migratory species with great life cycle 
diversity, and some fish migrate more than 1,000 
km to spawn year after year. More importantly, 
the South American migratory fish species feed 
people, and provide them with recreation (Car-
olsfeld et al., 2003). Most of them are targeted 
by artisanal and sport fishing. A good example is 
the dourado Salminus (a salmon look-alike), one 
of the largest characins that grows up to 116 cm 
long (Godoy, 1975), is piscivorous and the most 
valuable sport fish in Brazil.

Large piscivorous catfishes including surubim 
or pintado, Pseudoplatystoma corruscans, a 
pimelodidae, are very popular in the market-
place, particulary for restaurants (Agostinho et 
al., 2003). This species is the largest catfish in 
the Paraná River basin, with individuals up to 152 
cm in length (Agostinho et al., 2003). In the São 
Francisco River, it grows to 120 kg (Sato et al., 
2003) and is one of the most important fisheries 
resources (Menezes, 1956; Godinho et al., 1997; 
Godinho and Godinho, 2003). Surubim is a major 

trophy for recreational anglers in the São Fran-
cisco River due to its large size and it is the most 
valuable fish for commercial fisheries because of 
its outstanding taste (Godinho et al., 2007). How-
ever, there are also migratory species of less 
economic value such as Prochilodus, a Prochilo-
dontidae known as curimba or curimbatá in Por-
tuguese, and sábalo in Spanish, the biology and 
behaviour of which has been much studied. The 
species is a medium-sized characin that grows 
up to 72 cm in length (Castro & Vari, 2003).

GeoGraPhIcaL DIStrIbutIoN
Salminus species, dorado or dourado, are re-
stricted to South America. They are potamodro-
mous and distributed in Argentina, Bolivia, Bra-
zil, Colombia, Paraguay, and Uruguay. Salminus 
affinis is found in the Magdalena River basin, and 
Salminus brasiliensis occurs in Paraná, Para-
guay and Uruguay River basins; Laguna dos Pa-
tos drainage, upper Chaparé and Mamoré River 
basin in Bolivia, but its occurrence in the remain-
ing Amazon River basin is highly doubtful (Reis 
et al., 2003). The occurrence of Salminus francis-
canus is limited to the São Francisco River basin 
in Brazil (Lima & Britski, 2007). They inhabit lotic 
environments of large rivers and tributaries with 

current status of: 
dourado (Salminus brasiliensis), surubim 
(Pseudoplatystoma corruscans) and 
curimba (Prochilodus lineatus)
authors:  Sergio makrakis and maristela 
 cavicchioli makrakis
organisation:  Getech, universidade estadual 

do oeste do Paraná
country:  brazil
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species example
moderate abundance in relation to other migra-
tory species.

Pseudoplatystoma corruscans is found in South 
American Rivers including the São Francisco 
(Brazil) and Paraná (Argentina, Brazil, Paraguay, 
and Uruguay) River basins. This species lives in 
large rivers and tributaries, and features in the 
sport and artisanal fisheries in the dam-free 
stretches of the Paraná basin, but also enters 
the riverine zone of reservoirs to feed (Agostinho 
et al., 2003).

Prochilodus species are widely distributed in 
many countries of South America occurring in the 
Orinoco, Amazon, Tocantins, São Francisco, La 
Plata, Apiacá, Pardo, Jequitinhonha, Parnaíba, 
Mearin, Paraíba do Sul, Atrato, Sinú, Cauca-
Magdalena, Lake Maracaibo, Branco, Marauió, 
Caroni River basins, and others. Prochilodus lin-
eatus is one of the most studied of the prochilo-
dontids. It is a potamodromous species widely 
distributed in the Paraná-Paraguay and Paraíba 
do Sul River basins including rivers, lagoons and 
reservoirs. It is an important species for commer-
cial and recreational fishing and its abundance in 
reservoirs is correlated with the presence of free 
stretches upstream and in large lateral tributar-
ies (Agostinho et al., 2003). 

LIFe cycLe
Salminus brasiliensis as with other Salminus 
species are migratory, moving long distances 
(up to 1,000 km) to reach spawning sites in the 
rainy season. Sverlij & Espinach-Ros document-
ed movements of up to 1,440 km between the 
La Plara River estuary and Posadas, Argentina 
(Sverlij & Espinach-Ros, 1986). These fish spawn 
in running waters (Godoy, 1975) after the water 
level has begun to rise. The spawning areas 
are in the upper stretches of the large tributar-
ies (in running waters) and fish spawn during the 
rainy season, especially from October to Janu-
ary. The eggs and larvae drift into lower parts of 
tributaries to develop, and juveniles migrate into 
marginal lagoons to find feed and shelter. This 
species is able to ascend fish ladders and other 
fish passage systems, including the Canal da 
Piracema-Itaipu Binacional in Brazil (Makrakis et 
al., 2007a, b).

Pseudoplatystoma corruscans, or surubim, is a 
potamodromous species that also migrates long 
distances (more than 400 km) to spawn (Mak-
rakis et al., submitted). Spawning occurs from 
November to March in the main river channel 
or in large tributaries, and flooded areas and 
lagoons are used as nursery grounds. Studies 
have shown that the species has ability to as-
cend fish passes (Makrakis et al., 2007a, b).

SaLmINuS braSILIeNSIS
Dourado, caught downstream of the Itaipu dam, 
Paraná River.

PSeuDoPLatyStoma corruScaNS
Surubim migrate over long distances, up to 400 
km, to spawn. 
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SALMINUS BRASILIENSIS  
ZWANY „DOURADO”
Osobnik złowiony poniżej zapory Itaipu w Paranie

PSEUDOPLATYSTOMA CORRUSCANS 
ZWANY „SURUBIM”
Odbywa długie wędrówki, na przykład do 400 km, 
w celu odbycia tarła 
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Pseudoplatystoma corruscans, lub inaczej suru-
bim, to gatunek potamodromiczny, który także 
może pokonywać znaczne odległości (ponad 400 
km) w celu odbycia tarła (Makrakis i in., złożony 
do druku). Tarło odbywa się od listopada do marca 
w głównym korycie rzeki lub jej dużych dopływach, 
a rozlewiska i laguny są miejscami odchowu. Ba-
dania wykazały, że ryby tego gatunku mogą poko-
nywać przepławki (Makrakis i in. 2007a, b).

Gatunek Prochilodus jest również gatunkiem wę-
drownym, o rozległym rozmieszczeniu w odręb-
nych środowiskach dorzeczy rzek południowo-
amerykańskich. Tarło odbywa się w podobnych 
warunkach jak w przypadku Salminus. Po ustą-
pieniu rozlewisk ryby pozostają w lagunach przez 
okres do dwóch lat lub do osiągnięcia dojrzałości 
(Agostinho i in., 1993). Dorosłe P. lineatus wybie-
rają środowiska lotyczne, podczas gdy osobniki 
młodociane przebywają chętniej lagunach utwo-
rzonych przez główne koryto rzeki. Rekrutacja 
odbywa się w różnych warunkach, zgodnie z do-
rocznym schematem występowania powodzi, kon-
trolowanym przez zapory (Gomes i Agostinho, 
1997). Prochilodus lineatus migruje w górę rzeki, 
pokonując znaczne odległości, nawet ponad 1.000 
km w celu odbycia tarła (Godoy, 1975). Gatunek 
ten migruje także daleko w dół rzeki. Powrotna mi-
gracja po odbyciu tarła ma charakter bardziej nie-
regularny i może obejmować boczne migracje na 
rozlewiska w celu żerowania i odpoczynku po tar-

le (Agostinho i in., 2003). Ostatnie badania prze-
pławek w Canal da Piracema-Itaipu Binacional 
(Makrakis i in., 2007a, b) prowadzone przy użyciu 
znakowania PIT wykazały, że podczas wędrówek 
w dół rzeki ryby przedostawały się również przez 
turbiny. 

ODDZIAŁYWANIE CZŁOWIEKA
Podobnie jak wiele innych gatunków ryb wę-
drownych, liczebność populacji dourado, suru-
bim i curimbatá znacznie spadła w wielu dzia-
łach wodnych. Główną przyczyna tego spadku 
są przeszkody na szlakach migracyjnych w po-
staci elektrowni wodnych, zmiany w naturalnym 
reżimie przepływu na potrzeby elektrowni, znisz-
czenia siedlisk, zanieczyszczenia wody oraz du-
ża presja rybołówstwa (Pesoa & Schultz, 2010; 
Agostinho et al., 2003).

ZALECANE DZIAŁANIA
Działania podejmowane w celu ograniczenia wpły-
wu zapór na wędrowne gatunki ryb w Brazylii obej-
mowały w przeszłości budowę przepławek, kontro-
le połowów oraz zarybianie (Agostinho i in., 2008). 
Zarybianie stało się najbardziej widocznym dzia-
łaniem prowadzonym przez elektrownie wodne 
w ostatnich dekadach w celu zmniejszenia nega-
tywnego oddziaływania na ryby wędrowne w do-
rzeczu rzeki Paraná, a P. lineatus był najczęściej 
wypuszczanym gatunkiem (Agostinho i in., 2003). 
Działania mające na celu ochronę ryb wędrow-
nych powinny obejmować ochronę pozostałych 
mokradeł, które ważną role jako miejsca odchowu, 
schronienia oraz żerowania., jak również kontrolę 
połowów, które mogą mieć w chwili obecnej więk-
szy wpływ na stan populacji niż zanieczyszczenia 
wody ze źródeł przemysłowych i domowych (Pe-
soa & Schultz, 2010).
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>>species example

Prochilodus species show migratory behaviour 
and stratified distribution in distinct environments 
of South American river basins. The spawning 
strategies are similar to Salminus. As the flood-
water recedes, the fish remains in the lagoons for 
up to two years, or until their first maturation is 
complete (Agostinho et al., 1993). Adult P. linea-
tus prefer lotic environments whereas juveniles 
are most frequently found in marginal lagoons of 
the main river channel. Recruitment is extremely 
variable according to the annual flood regime 
that is controlled by dams (Gomes & Agostinho, 
1997). Prochilodus lineatus migrates upstream 
long distances for spawning and migrations 
can reach distances of greater than 1,000 km 
(Godoy, 1975). This species also migrates large 
distances downstream, and the return migration 
after spawning is more irregular, and can include 
entry to the floodplains to feed and recover the 
energy spent during reproduction (Agostinho et 
al., 2003). Recent studies of fish passage sys-
tems at the Canal da Piracema-Itaipu Binacional 
(Makrakis et al., 2007a, b) using PIT-tags indicate 
that downstream movement involves passage 
through turbines.

humaN ImPactS
Like many other migrant species, dourado, suru-
bim and curimbatá populations have been suf-
fering serious declines in several watersheds. 
The most important reasons for this are the ob-

structions of migration routes by hydroelectric 
power plants, alterations of the natural flow re-
gime governed by the economic demands of the 
power plants, habitat destruction, pollution, and 
heavy fishing pressure (Pesoa & Schultz, 2010; 
Agostinho et al., 2003).

Future DIrectIoNS
Management actions taken to minimize impacts 
of dams to migratory species in Brazil have his-
torically consisted of the construction of fish 
passes, fishery controls and stocking (Agostinho 
et al., 2008). Stocking has been the most con-
spicuous strategy used by hydropower compa-
nies over the last decades to mitigate impacts 
on migratory fish in the Paraná River basin, and 
P. lineatus was the most stocked species (Ago-
stinho et al., 2003). Conservation efforts should 
also focus on the preservation of the remaining 
wetlands, which play a key ecological function 
as nursery, refuge and forage habitat, and the 
control of fishery activity which, at present, may 
cause more serious impact than industrial and 
domestic sewage (Pesoa & Schultz, 2010).

ProchILoDuS LINeatuS
Curimba is a frequently used fish specie for 
stocking in the Paraná River (© Oscar Akio Shi-
batta).
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Organizacje zlewniowe na świecie 
Niektóre instytucje odpowiedzialne za gospodaro-
wanie zlewniami rzek istnieją od lat trzydziestych 
ubiegłego wieku. Z perspektywy historycznej, or-
ganizacje nastawione na rozwój obszarów zlewni 
osiągnęły szczyt działalności od lat czterdziestych 
do lat siedemdziesiątych XX wieku. Był to okres in-
tensywnego rozwoju barier piętrzących na rzekach. 
Postawiono wtedy na rozwój infrastruktury dla ener-
getyki wodnej, nawadniania, kontroli przeciwpowo-
dziowej oraz dostarczania wody pitnej (Jaspers, 
2003). W chwili obecnej powstały nowe lub zdefor-
mowane instytucje odpowiedzialne z gospodaro-
wanie zlewniami rzek, takie jak Komisja Zlewniowa 
Mekongu, Komisja Zlewniowa Murray-Darling oraz 
Komisja Zlewniowa Delaware. Organizacje te ma-
ją na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
zlewni. Te nowe komisje powstały na bazie starych 
organizacji odpowiedzialnych za gospodarowanie 
zlewniami lub krajowych agencji ds. gospodarowa-
nia wodami lub też międzynarodowych organiza-
cji. Te najbardziej aktywne ciągle dostosowują swo-
je działania w celu zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju społecznego i środowiska (Hooper, 2006). 

W wielu przypadkach, instytucje odpowiedzialne za 
gospodarowanie wodami na obszarze zlewni ma-
ją na celu prowadzenie działań zapewniających zin-
tegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i popra-
wę gospodarki wodnej w wodach transgranicznych. 
Według doniesień ranga tych instytucji w różnych re-
jonach świata stale rośnie. Historycznie rzeki trans-
graniczne były zarządzane na mocy traktatów. Mię-
dzynarodowa Związek Organizacji Zlewniowych (The 
International Network of Basin Organizations) zrze-
sza w chwili obecnej 134 organizacje członkowskie 
w 51 krajach, nie wliczając organizacji zlewniowych 
na poziomie lokalnym i krajowym. Takie fora pozwala-
ją instytucjom rządowym poszczególnych krajów, po-
siadających wody transgraniczne, na koordynowanie 
działań, wymianę informacji oraz opracowanie zin-
tegrowanych strategii działań (Przegląd organizacji 
zlewniowych na świecie znajduje się na stronie inter-
netowej: www.transboundarywaters.orst.edu) 

Ramy instytucjonalne
Kwestią kluczową dla podejścia opartego o gospo-
darowanie zlewnią rzeki jest podział obowiązków 

pomiędzy różne instytucje zarządzające w ramach 
jednej zlewni. Według podręcznika Zarządzania za-
sobami wodnymi w obszarach dorzeczy, wydane-
go w 1007 roku przez Ramsar (ang. „Ramsar Han-
dbook on River Basin Management)”, trzeba sobie 
zdać sprawę, że planowanie i gospodarowanie za-
sobami wodnymi jest procesem multidyscyplinar-
nym i musi być prowadzone w ramach współpracy 
różnych instytucji na poziomie krajowym, jak rów-
nież 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 polityczny-
mi. Wymaga to również wsparcia polityki i instru-
mentów ekonomicznych, takich jak opłaty za wodę 
(np. „użytkownik płaci”). Brak skutecznego prawo-
dawstwa i polityki w zakresie gospodarowania za-
sobami wodnymi jest potencjalnym „wąskim gar-
dłem” 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 zarządza-
niu. Doświadczenie pokazuje, że skuteczna współ-
praca między instytucjami oraz aktywnymi członka-
mi społeczeństwa zwiększa szanse na sukces. 

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 zaan-
gażowanie interesariuszy na przykładzie 83 zlew-
ni na całym świecie. Wyniki sugerują, że niedobór 
wody może prowadzić do przeprowadzenie refor-
my i zjednoczyć wszystkie zainteresowane strony 
w zlewni, co prowadzi do bardziej skutecznego za-
rządzania zlewnią. 

Prawo wspólnotowe dotyczące organizacji 
zlewniowych 
W odniesieniu do gospodarowania zlewniami na 
poziomie regionalnym oraz kontynentalnym Unia 
Europejska przyjęła zunifikowane prawo wspól-

PROCHILODUS LINEATUS  
ZWANY „CURIMBA”
Gatunek ten jest często używany do zarybień rze-
ki Parany (© Oscar Akio Shibatta).
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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 sta-
nu 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 fa-

zy cyklu życiowego;
• Określenie ilości i charakterystyka odpowiednich siedlisk w dopły-

wach rzeki;
• Określenie zmian koniecznych w zakresie drożności rzeki wyma-

ganych w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska.

ETAP 2
Ustalenie priorytetów 
w zakresie części 
wód danej zlewni

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.

ETAP 3
Ustalenie działań 
priorytetowych

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.

TRZY PODSTAWOWE ETAPY DZIAŁAŃ 
Potrzeba zastosowania podejścia opartego o za-
rządzanie na obszarze zlewni (podejście całościo-
we ze szczególnym naciskiem na ekosystem) jest 
uznana przez naukowców i polityków na całym 
świecie jako podstawa dla zrównoważonej gospo-
darki wodnej. W związku z tym Ramowa Dyrektywa 
Wodna UE jest uważana za przykład ram instytu-
cjonalnych dla dobrego zarządzania i kształtowania 
polityki na poziomie regionalnym i kontynentalnym. 
Podstawowe działania przy zastosowaniu podej-
ścia opartego o zarządzanie zlewnią, w praktyce 
składają się z celów strategicznych (w tym gatun-
ków docelowych i celów ekologicznych). Jako prio-
rytet stawiane są rzeki i działania z nimi związane. 
Przykłady skutecznych działań w zakresie podej-
ścia opartego o zarządzanie zlewnią są przedsta-
wione na stronie internetowej Komisji Zlewniowej 
Murray-Darling www.mdba.gov.au i Komisji Zlew-
niowej Mekongu www.mrcmekong.org.

3.2 PODSTAWOWE ETAPY DZIAŁANIA 
W ramach podejścia opartego o zarządzanie zlew-
nią należy określić gatunki ryb charakterystyczne 
dla danej części wód, wraz z wymaganiami w za-
kresie siedlisk i migracji w systemie rzecznym oraz 
ograniczeniami w zakresie poprawy ich. Należy 
rozważyć na jakich zasadach określić rzeki priory-
tetowe w zakresie odbudowy szlaków migracji ryb 
i czy dla zachowania lub odbudowy danej popula-
cji konieczne jest uzyskanie pełnej drożności rzeki 
od źródeł do morza. Z pragmatycznego punktu wi-
dzenia, często należy skupić się wyłącznie na rze-
kach priorytetowych i ustalić cele w zakresie jed-
nego gatunku lub grupy gatunków. 

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 migra-
cji (w górę i w dół rzeki) gatunków docelowych 
z morza do źródła. Jeżeli nie jest to możliwe, na 
przykład z powodu nadrzędnych czynników spo-
łeczno- ekonomicznych, to dla niektórych rzek ce-
lem może być po prostu zapewnienie, że nie na-
stąpi dalsze pogorszenie możliwości migracji ryb 
(wg zasady „bez szkody”). Plan dla całej zlewni 
powinien dążyć do ochrony i wzmocnienia poten-
cjału migracyjnego dla wszystkich gatunków ryb 

tam występujących. Cele planu powinny uzupeł-
niać i wspierać ogólny cel ekologiczny dla zlewni 
i w związku z tym powinny być zintegrowane z lo-
kalnymi i regionalnymi planami innych organizacji. 

Wybór gatunków powinien opierać się o następu-
jące kryteria: 
• Gatunki mają możliwości zachowania pierwot-

nego 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 ,międzynarodo-

wymi strategiami politycznymi;
• Gatunki są uznane za znaczące dla różnych in-

teresariuszy.
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. 

Możliwe, że gatunki docelowe, charakterystyczne 
dla danego typu wód, są już dobrze poznane. Cele 
w zakresie migracji ryb powinny stanowić integral-
ną część ogólnych celów zarządzania dla rybołów-
stwa i ryb, jak również być zgodne z celami ekolo-
gicznymi i zyskać szeroką akceptację społeczną. 
Cele muszą przynajmniej osiągnąć zasadę „bez 
szkód” dla migracji ryb, tym samym powstrzymu-
jąc dalszy spadek liczebności populacji w związku 
z fragmentacja siedlisk lub blokadą szlaków migra-
cji. 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 ko-
nieczne. 

Przywrócenie możliwości migracji ryb w górę rze-
ki stanowi niemałe wyzwanie w większości zlewni. 
W Europie na przykład plany zlewniowe zostały 
przygotowane w 2009 roku przez wszystkie kra-
je członkowskie UE, zgodnie z wymogami euro-

notowe oraz zasady opracowania podstaw na-
ukowych i technologicznych zgodnych z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju. Zasady te znalazły 
odzwierciedlenie w postaci Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (WE, 2000), która jest przykładem sku-
tecznych ram instytucjonalnych dla podejścia 
opartego na zarządzaniu zlewniowym. Główne ce-
le Dyrektywy to:
• Ochrona wszystkich wód, wód powierzchnio-

wych i wód podziemnych;

• 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 ustanowie-
nie środowiskowych standardów jakości;

• Zapewnienie właściwych cen;
• Zapewnienie udziału społeczeństwa w zarzą-

dzaniu wodami;
• Usprawnienie prawodawstwa.
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PRZYKŁADY RZEK NA ŚWIECIE

A Rzeka Rogue (Stany Zjednoczone) © Kavita Heyn
B Mississippi (Stany Zjednoczone) © National Park Service
C Ythan (Szkocja) © Groene Zoden Fotografie
D Ätran (Szwecja) © Groene Zoden Fotografie
E Rzeka Ramganga w Narodowym Parku Corbett (Indie) © Gerald 

S. Cubitt / WWF-Canon.
F Rzeka Sayan w Ekoregionie Ałtaju (Russia) © Gernant Magnin
G Narodowy Park Iguaçu. Wodospad Iguaçu, las deszczowy, rzeka 

Paraná (Brazylia) © Michel Gunther / WWF-Canon
H Rzeka São João River przy ujściu do Atlantyku w Cabo Frio i ca-

simíro de Abreu (Brazylia). © Edward Parker / WWF-Canon
I Rybacy wracający z połowów na rzece Kafue (Zambia) © Martin 

Harvey / WWF-Canon
J Potok Drakensberge (Południowa Afryka) © Marq Redeker
K Rzeka Derwent w Tasmanii (Australia) © Marq Redeker
L Rzeka Mueller (Nowa Zelandia ) © Marq Redeker
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WSKAZÓWKI
• Należy wybrać potencjalnych partnerów 

i założyć komitety zlewniowe w celu pra-
cy nad wspólnymi celami;

• Należy ustalić rzeki i wody priorytetowe 
w obrębie zlewni i ustalić praktyczne i re-
alne cele;

• Należy zapewnić, aby przy planowaniu 
w zakresie usuwania zapór i likwidacji in-
stalacji 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 społecz-
nymi i wędkarzami. Ci ludzie są w pełni 
oddani wspólnym celom!

pejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej (WE, 2000). 
Plany te obejmują realizację przyszłych celów 
w zakresie stanu wszystkich zlewni i ich wód, po-
zwalających na utrzymanie zdrowych i zrówno-
ważonych populacji wybranych gatunków doce-
lowych.

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

Nie oznacza to, że celem powinno być przywróce-
nie drożności wszystkich barier migracyjnych. Ze 
względów finansowych nie jest to możliwe. Ważne 
jest ustalenie rzek priorytetowych, na przykład po-
przez wybór przede wszystkim „wód naturalnych” 
jako priorytetowych, następnie „wód silnie zmie-
nionych”, a następnie „wód sztucznych”. Każdy 
rzeka może być ważna dla zachowania zrównowa-
żonej populacji gatunku docelowego. Wybór rzek 
priorytetowych może też być dokonany na podsta-
wie potencjalnego rozmieszczenia gatunku doce-
lowego oraz według oceny ekspertów. 

W przypadku ryb dwuśrodowiskowych i patomo-
dromicznych szlaki migracyjne mogą zostać od-
tworzone według oczywistego kierunku przepły-
wu rzek w zlewni. Przy przywracaniu szlaków 
migracyjnych należy zwrócić uwagę na stopnio-
we przywracanie drożności, w górę rzeki w przy-
padku gatunków anadromicznych, jednocześnie 
maksymalnie wykorzystując możliwości przywró-
cenia szlaków migracji według strategicznych ce-
lów. Ustalenie priorytetów należy powierzyć mul-
tidyscyplinarnemu zespołowi ekspertów, w tym 
biologom, inżynierów, hydrologom, specjalisto pn 
od gospodarki wodnej, jak również planistom. Na-

leży zbadać możliwości współpracy lub nawiąza-
nia partnerstwa z innymi projektami (np. w dzie-
dzinie planowania przestrzennego, gospodarki 
wodnej, projektów ekologicznych itp.) co pozwo-
li na znalezienie bardziej opłacalnych rozwiązań. 
Ustalone priorytety powinny zostać objęte planem 
działania, zilustrowanym przy użyciu geograficz-
nego systemu informacji (GIS), pokazującym rze-
ki priorytetowe oraz znajdujące się na nich barie-
ry migracyjne. 

W przypadku migracji w dół rzeki należy przy-
jąć podobne podejście, tworząc zrozumiały plan 
działania w celu rozwiązania problemu wszyst-
kich barier migracyjnych oraz punktów pobo-
ru 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 nie-
których gatunków ryb może stać pod znakiem 
zapytania. Nawet w przypadku jeśli drożność 
niektórych barier i przeżywalność ryb osiąga aż 
95% łączne oddziaływanie występujących suk-
cesywnie barier może mieć katastrofalne skut-
ki. Należy tak ustalić rzeki i dopływy priorytetowe 
dla realizacji planu działania, aby osiągnięcie po-
stawionych celów było realne. Przykładami rzek 
priorytetowych są:
• Rzeki objęte krajowymi planami zarządzania lub 

ujęte w programach odtwarzania szlaków mi-
gracyjnych jak na przykład rzeki w rejonie Nad-
renii i Westfalii w Niemczech;

• Rzeki, których znajdują się populacje anadro-
micznych i katadromicznych gatunków ryb lub 
też w których istnieją potencjalne warunki ich 
odtworzenia.

3.2.3 Ustalenie działań priorytetowych 
Po ustaleniu rzek priorytetowych należy określić 
potencjalne rozwiązania problemu barier migracyj-
nych. Pełne przywrócenie szlaków migracyjnych 
w systemach rzecznych może być bardzo trudne 
i kosztowne, szczególnie w przypadku istnienia 
szeregu barier migracyjnych. W większości przy-
padków, rozwiązanie wszystkich problemów jed-
nocześnie nie jest możliwe i należy przyjąć podej-
ście stopniowe. Priorytetyzacja działań powinna 
opierać się na ustalonych kryteriach.

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

Ochrona ryb migrujących w dół rzeki jest trudniej-
sza niż tych migrujących w górę rzeki. W przypad-
ku dużych ujęć wody konieczna będzie budowa 
specjalnych barier mechanicznych dla ochrony 
ryb. W zależności od ujęcia wody, bariery te mo-
gą być bardzo rozległe i kosztowne. W Wielkiej 

Brytanii za najlepszą technologię uznano pasyw-
ne sita szczelinowe, ale z uwagi na wysokie kosz-
ty w porównaniu z korzyściami ich stosowanie nie 
zawsze jest możliwe. Stosuje się różnego rodza-
ju kratownice oraz coraz częściej ekrany beha-
wioralne, przyjmując zasadę najlepszej dostępnej 
technologii nie wymagającej nadmiernych kosz-
tów (ang. Best Available Technology Not Entailing 
Excessive Cost -BAT/BATNEEC). W niektórych 
przypadkach, jeśli to możliwe, zaleca się stoso-
wanie turbin „przyjaznych rybom” lub przepławek 
w formie kanałów opływowych. Ważne jest jed-
nak aby wcześniej sprawdzić, że pozwalają one 
osiągnąć zamierzone cele w zakresie przeżywal-
ności 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” obsłu-
ga ujęcia wody, (na przykład obejmująca sezono-
we ograniczenia w zakresie poboru wody), aczkol-
wiek ta praktyka może nie być w pełni skuteczna 
i konieczne będą działania kompensacyjne. 

Zalecana jest pełna ocena potencjalnych roz-
wiązań technicznych i korzyści dla ryb wynikają-
cych z ich zastosowania. Technologia ochrony ryb 
w ujęciach wody jest dziedziną wymagającą dal-
szych badań w celu wybrania najlepszych praktyk. 
W tym celu należy opracować pogramy pilotażowe 
dla barier migracyjnych, w których zostały zidenty-
fikowane szkody dla populacji ryb, aby przetesto-
wać lepsze rozwiązania przy udziale właściwych 
sektorów przemysłu. 
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PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA
W Instytucie Ekologii i Ewolucji, we współpra-
cy z innymi instytucjami naukowymi w Rosji prze-
prowadzono badania doświadczalne i terenowe 
w zakresie zachowań i ekologii ryb. Badania do-
starczyły wiedzy w zakresie cykli migracyjnych, 
określających wpływ przepływu wody, barier biolo-
gicznych i fizycznych w regulowanych rzekach na 
ryby wędrowne. 

Zaproponowano podejście wielkoskalowe opar-
te o wiedzę z zakresu ekologii i behawioru ryb 
w celu zmniejszenia bezpośredniego kontaktu 
ryb z urządzeniami do poboru wody. Należy roz-
patrzyć możliwość wprowadzenia stref ekologicz-
nych w wodach o zmienionych właściwościach hy-
draulicznych, w pobliżu instalacji do poboru wody, 
na poziomie zlewni, rzek i zbiorników. Ryby wpły-
wające do strefy o krytycznie dużej szybkości 
przepływu wody są chronione poprzez przekiero-
wanie ich z dala od turbin lub też poprzez zastoso-
wanie turbin chroniących ryby. Możliwości uciecz-
ki ryb z miejsc o krytycznie szybkim przepływie 
związane jest z ich możliwościami pływackimi oraz 
zmysłem orientacji, które zmniejszają się wraz ze 
wzrostem turbulencji. 

ZASTOSOWANE METODY
W oparciu o analizę zachowań ryb opracowano 
różne rozwiązania konstrukcyjne w celu ochro-
ny ryb przed dostaniem się do turbin elektrowni 
wodnych lub miejsc poboru wody (Pawłow, 1989). 
W granicach występowania reakcji behawioralnej 
zachowania ryb mogą być sterowane w celu prze-
kierowania ich z miejsc o krytycznie szybkim prze-
pływie wody. Istotne są zwłaszcza dzienne rytmy 
migracji ryb w dół rzeki, zmiany fizjologiczne wpły-
wające na pływalność osobników oraz zróżnicowa-
ne reakcje na konstrukcje wizualne i mechaniczne. 
Różnorodne konstrukcje mogą wpływać na prze-
strzenny charakter migracji w dół rzeki na długo za-
nim ryby zbliżą się do instalacji poboru wody. 

Migracje ryb dwuśrodowiskowych i potamodro-
micznych są w dużej mierze sterowane dostęp-
nością pożywienia. Badania zachowań sandacza 
pokazały, że brak ryb stanowiących pożywienie 
sandacza spowodował migrację w dół rzeki ze 

zbiornika. Wzrost liczebności populacji małych ryb 
pelagicznych Clupeonella cultriventris w znaczny 
sposób ograniczył migrację sandacza w dół rzeki 
z jednego ze zbiorników na rzece Don.

WNIOSKI
W oparciu o badania opisane powyżej zaleca się 
prowadzenie następujących działań: 
• Migracja ryb w dół rzeki w rzekach regulowa-

nych może być ukierunkowana poprzez dzia-
łania natury ekologicznej, które mają wpływ 
na zachowanie ryb na wielu etapach wędrów-
ki. Działania te zmieniają zachowania ryb oraz 
ich rozmieszczenie przestrzenne i czasowe. Re-
akcje ryb na prąd wody, dążenie do spójności 
populacji, jak również poziom hormonów wraz 
z heterogennością siedlisk, charakterystyką hy-
drauliczną przepływów oraz warunkami troficz-
nymi są głównymi czynnikami wpływającymi na 
migracje w dół rzeki; 

• Ryby dwuśrodowiskowe i potamodromiczne wy-
magają różnych działań ochronnych w czasie 
migracji w dół regulowanych rzek;

• Migracje krótkodystansowe ryb potamodromicz-
nych mogą być powstrzymane lub ograniczone 
poprzez działania natury ekologicznej lub beha-
wioralnej, takie jak poprawa stanu siedlisk, wa-
runków troficznych oraz możliwości orientacji 
i poruszania się. 

Jak chronić ryby  
wędrujące w dół rzeki:  
podejście wieloskalowe
Autorzy: D.S. Pawłow i V.N. Mikheev Mikiejew
Organizacja: Instytut Ekologii i Ewolucji 
 imienia A.N. Sewertsowa Rosyjskiej Akademii Nauk 
Kraj: Rosja

WSTĘP
Migracja w dół rzeki stanowi jeden z najważniejszych 
elementów wędrówek ryb dwuśrodowiskowych i po-
tamodromicznych. Czynniki antropogeniczne ma-
ją duży wpływ na migracje ryb, zarówno w rzekach 
swobodnie płynących, jak i regulowanych. Różne in-
stalacje do poboru wody, od małych pomp do wiel-

kich turbin, powodują masową śmiertelność ryb, 
w szczególności osobników młodocianych. W ce-
lu zmniejszenia ryzyka śmiertelności i zranienia ryb 
wędrownych w pobliżu instalacji do poboru wody na-
leży wprowadzić odpowiednie rozwiązania, również 
w przypadku instalacji o dużej skali. 

CYKLE MIGRACJI RYB WĘDROWNYCH
Schematy porównawcze migracji ryb potamodromicznych i diadomicznych
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ExamplE

INtroDuctIoN
Downstream migration is one of the most im-
portant phases of the migration cycle of both 
diadromous and potamodromous fish. Migra-
tion is strongly influenced by anthropogenic 

impacts in both natural and regulated rivers. 
Various intake structures ranging from small 
pumps to huge turbines cause mass mortality 
of fish, especially juveniles. To minimize the risk 
of mortality and damage to migrating fish, local 

how to protect downstream 
migrating fish: a multiscale 
approach
authors:  D.S. Pavlov & v.N. mikheev
organisation:  a.N. Severtsov Institute of ecology 

& evolution, russian academy of Sciences 
country:  russia

mIGratory cycLeS 
Schematic overview of migratory cycles of potamodromous and diadromous fishes.
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operational management and structures in the 
vicinity of water intakes should be taken into ac-
count. This also applies on operating processes 
on a larger scale.

what DID we Do?
Experimental and field studies on fish behavior 
and ecology have been carried out by the Insti-
tute of Ecology & Evolution, in collaboration with 
other institutions in Russia. These have resulted 
in basic knowledge of fish migration cycles and 
behavior that determine interactions of migrat-
ing fish with water flow, biological and physical 
objects in the regulated rivers. 

A multi-scale approach is suggested, based on 
fundamental knowledge of fish ecology and be-
havior and aimed at minimization of fish contacts 
with water abstraction systems. At different lev-
els of a hierarchy: river basins, rivers and reser-
voirs, ecological zones within a water body, and 
hydraulically modified water bodies adjacent to 
water intakes all have to be considered. When 
fish enter a zone of critical velocity they can be 
protected either by diverting them from turbine 
intakes or by using fish friendly turbines. The 
ability of fish to escape critical velocities is re-
lated to swimming capacity and orientation skills 
which decrease with increased turbulence. 

how DID It worK out?
Various structures preventing entrapment by 
power plant turbines and other water intakes 
were developed on the basis of fish behavior 
(Pavlov, 1989). Within the zone of behavioral re-
sponse, fish behavior can be influenced in order 
to slow down their drift or divert the fish from the 
zone of critical velocity. Diurnal drift rhythms, 
changes in buoyancy and different reactions of 
fish to visual and mechanical structures are im-
portant in this respect. The structures built might 
help to influence spatial patterns of downstream 
migrations long before fish have approached a 
water intake. 

Migration activity both in diadromous and pota-
modromous fish can be strongly influenced by 

hyDrauLIc Structure 
Hydraulic structure of the water intake area near 
the dam in water reservoirs.

Natural rivers

Anadromous

Semi-
anadromous

Potamo-
dromous

Regulated rivers

Spawning
migrations

Downstream 
migrations

food availability. A case study on pike-perch 
showed that shortage of prey fish caused in-
tensive downstream migration from a reservoir. 
Increase in population density of small pelagic 
prey fish, Clupeonella cultriventris, substantially 
reduced downstream migration of pike-perch 
from one of the reservoirs on the River Don.

LeSSoNS LearNeD
Based on the work that has been described 
above we recommended the following ap-
proaches:
• Downstream migration of fish in regulated

rivers can be influenced through ecological
and behavioral impacts at different stages
of the migration. These impacts modify fish
behavior and distribution at different spatial
and temporal scales. Fish rheoreaction, co-
hesiveness, and hormonal state together with
habitat heterogeneity, hydraulic structure of
the water flow, and trophic conditions are the
major factors modifying downstream migra-
tion;

• Diadromous and potamodromous fish need
different approaches for their protection dur-
ing downstream migration in regulated rivers;

• Migration of short-distance potamodromous
migrants can be prevented or slowed by eco-
logical/behavioral measures including im-
provement of habitats, trophic situation, and
conditions for orientation and locomotion.
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zwraca uwagę na ryby istotne dla poszczególnych 
regionów. Tak więc flamandzka mapa rzek priory-
tetowych przedstawia także rozmieszczenie ga-
tunków reofilnych, dla których powstały programy 
odbudowy we Flandrii, jak na przykład jelec (Leu-
ciscus leuciscus), kleń (Squalius cephalus) i mię-
tus (Lota lota). 

Ramy czasowe dla odtworzenia swobodnej mi-
gracji ryb zawarte w Ustawie Beneluksu są zgod-
ne z ramami czasowymi ramowej Dyrektywy Wod-
nej (lata 2015/2021/2027). Poniżej przedstawiono 
sieć priorytetowych rzek z podziałem na gatunki 
ryb (Rys. 1).

Etap 1 – Gatunki objęte ochrona na mocy 
Dyrektywy Siedliskowej 
W pierwszej kolejności wybrano rzeki i potoki, 
w których żyją ryby objęte ochroną na mocy Dy-
rektywy Siedliskowej lub leżą na terenie Specjal-
nego Obszaru Ochrony Siedlisk (SOOS), wytyczo-
nych w celu ochrony gatunków objętych ochroną 
w Dyrektywie Siedliskowej. 

Lista gatunków chronionych na mocy Dyrektywy 
Siedliskowej obejmuje sześć gatunków ryb (ró-
żanka, Rhodeus sericeus amarus; piskorz, Mis-
gurnus fossilis; koza, Cobitis taenia; głowacz bia-
łopłetwy, Cottus gobio; parposz, Alosa fallax oraz 
łosoś atlantycki, Salmo salar) oraz dwa gatun-
ki minogów (minóg rzeczny, Lampetra fluviatilis 
oraz minóg strumieniowy, Lampetra planeri). Roz-
mieszczenie różanki nie zostało wzięte pod uwagę 
z uwagi, że stan jej populacji we Flandrii jest za-
dawalający i nie są konieczne działania mające na 
celu odtworzenie szlaków migracyjnych dla ochro-
ny tego gatunku. 

Etap 2 - Węgorze
W drugiej kolejności dodano najważniejsze rze-
ki objęte Planem zarządzania dla węgorza. Są to 
główne rzeki Flandrii oraz największe w polderze. 
Główne rzeki tworzą szkielet sieci szlaków migra-
cyjnych. Stanowią one ogromną powierzchnię sie-
dliskową i pozwalają węgorzom na kolonizowa-
nie wód śródlądowych. Szczególną uwagę zwraca 
się na miejsca przejścia z wód słonych do wód 
śródlądowych na wybrzeżu, gdzie bariery stworzo-

Przywrócenie szlaków migracji ryb 
we Flandrii (Belgia) 
Autorzy: Maarten Stevens, Ans Mouton, 
 David Buysse, Tom Van den Neucker 
 i Johan Coeck
Organizacja: Research Institute 
 for Nature and Forest (INBO)
Kraj: Belgia

MIGRACJA RYB, POLITYKA  
I PRAWODAWSTWO
Flandria jest jednym z najbardziej zurbanizowa-
nych obszarów w Europie. Główne rzeki w tym 
zlewisku to typowe rzeki nizinne, zasilane przez 
opady, o małym spadku i rozległych terenach za-
lewowych. Główne miasta położone są na tere-
nach zalewowych, gęsto zaludnionych i wykorzy-
stywanych na cele rolnicze. Rzeki użytkowane są 
przez żeglugę, do nawadniania, poboru wody pit-
nej i produkcji energii. Większość z nich jest odizo-
lowana hydrologicznie od dawnych terenów zale-
wowych przez wały ochronne.

Wielofunkcyjność systemów hydrologicznych 
stwarza zagrożenie dla ekologicznej spójności 
ekosystemów rzecznych. W szczególności znisz-
czenia siedlisk i budowa barier migracyjnych ma-
ją znaczny wpływ na stan populacji ryb w rzekach. 
Większość gatunków ryb wymaga różnych siedlisk 
w różnych okresach życia, np. w okresie tarła, od-
chowu i żerowania (Lucas & Baras, 2001). 

Bariery dla migracji ryb hamują lub opóźniają wę-
drówki i tym samym przyczyniają się do spadku li-
czebności populacji, a nawet całkowitego zniknię-
cia gatunków, których istnienie zależy od migracji 
wzdłuż lub w poprzek cieków wodnych w różnych 
fazach cyklu życia (Cowx, 2002). Wpływ barier na 
ryby zależy od rodzaju bariery, właściwości hydrolo-
gicznych cieku oraz gatunku ryb (Northcote, 1998). 

Zdecydowanie negatywne oddziaływanie barier na 
zdrowie i przetrwanie populacji ryb wymaga zin-
tegrowanego podejścia przy rozwiązywaniu pro-
blemu migracji ryb. Wiele przepisów na poziomie 
międzynarodowym i krajowym zostało wprowa-
dzonych w celu odtworzenia szlaków migracji 
w zlewniach i pomiędzy nimi. Odtworzenie szla-
ków migracji jest głównym celem Ustawy przyję-
tej przez kraje Beneluksu w zakresie swobodnej 
migracji (M (2009)1), która zobowiązuje kraje Unii 
Gospodarczej Beneluksu do zagwarantowania 
swobodnej migracji ryb we wszystkich zlewniach. 
Decyzja zawiera także główne cele zawarte w po-
wiązanym prawodawstwie Unii Europejskiej (Ra-
mowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Siedliskowa 
oraz Rozporządzenie dotyczące węgorza). Usta-
wa Beneluksu w sprawie swobodnej migracji ryb 
zostało wpisane do prawodawstwa flamandzkie-
go, czyli do Dekretu w sprawie zintegrowanej go-
spodarki wodnej. 

SIEĆ RZEK PRIORYTETOWYCH DLA 
SWOBODNEJ MIGRACJI RYB 
W celu spełnienia wymogów Ustawy Beneluksu, 
każdy kraj członkowski jest zobowiązany do przy-
gotowania mapy przedstawiającej najważniejsze 
cieki wodne dla migracji ryb. Sieć cieków, w któ-
rych należy przywrócić swobodną migrację ryb po-
winna obejmować rzeki istotne dla 1) ryb chronio-
nych na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 
2) dla węgorza. Dodatkowo, Decyzja Beneluksu 
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FISh mIGratIoN, PoLIcy aND LeGISLa-
tIoN
Flanders is one of the most urbanized regions 
of Europe. The main rivers in the catchment are 
typical rain-fed lowland rivers with low gradients 
and wide flat floodplains. The main cities are sit-
uated in the floodplains that are densely popu-
lated and cultivated for agriculture. Streams and 
rivers are used for navigation, irrigation, drinking 
water supply, and power generation, and most 
of them are hydrologically isolated from their 
former inundation areas by dikes.

This multifunctionality of the hydrological system 
poses threats to the ecological integrity of the 
river ecosystem. In particular, the destruction of 
habitat and the construction of migration barriers 
have a major impact on fish populations in rivers. 
Most fish species require different habitats for 
the main phases of their life cycle, e.g. spawning, 
nursery and feeding (Lucas & Baras, 2001). 

Fish passage barriers block or delay fish migra-
tion and thus contribute to the decline and even 
the extinction of species that depend on lon-
gitudinal or lateral movements during certain 
phases of their life cycle (Cowx, 2002). The im-
pact of an obstacle on fish depends on the type 
of barrier, river hydrology and species (North-
cote, 1998). 

The clear adverse effects of barriers on the health 
and sustainability of fish populations requires an 
integrated approach to tackle the problem of fish 
migration. Therefore several pieces of national 
and international legislation have been adopted 
to restore free fish migration in and between river 
catchments. 

Restoration of fish migration is an explicit goal 
of the Benelux Decision on free fish migration (M 
(2009) 1), which states that the countries of the 
Benelux Economic Union should guarantee free 
fish migration in all hydrographic basins. This 
Decision also incorporates the goals set in asso-
ciated European legislations (Water Framework 
Directive (WFD), Habitats Directive (HD) and eel 
regulation). The Benelux Decision on free fish mi-
gration has been implemented in Flemish legis-
lation through the Integrated Water Management 
Decree.

PrIorIty NetworK For Free FISh mI-
GratIoN
In order to meet the requirements of the Benelux 
Decision, each member state needs to draw up a 
map indicating the most important watercourses 
for fish migration. The network of watercourses 
where free fish migration has to be restored 
should include at least the watercourses that 
are important for fishes that are protected under 

restoring fish migration in 
Flanders (belgium)
authors:  maarten Stevens, ans mouton, 

David buysse, tom van den Neucker 
& Johan coeck

organisation:  research Institute for 
Nature and Forest (INbo)

country:  belgium
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the EU Habitat Directive and eel. In addition, the 
Benelux Decision allows account to be taken of 
regionally important fishes. Therefore, the Flem-
ish priority map also takes into account the dis-
tribution of rheophilic species for which a resto-
ration program has been developed in Flanders, 
i.e. dace (Leuciscus leuciscus), chub (Squalius 
cephalus) and burbot (Lota lota). 

The timing for the restoration of free fish mi-
gration in the new Benelux Decision has been 
made consistent with the timing of the Water 
Framework Directive (2015/2021/2027). The fol-
lowing sections explain, step by step, how the 
network of priority watercourses is constructed 
(Figure 1).

Step 1 - hD species 
In the first step, rivers and streams were se-
lected in which the HD species occur or which 
are part of special areas of conservation (SAC’s) 
that were designated for the protection of the HD 
species.

The list of protected HD species includes six fish 
species (bitterling, Rhodeus sericeus amarus; 
weatherfish, Misgurnus fossilis; spined loach, 
Cobitis taenia; bullhead, Cottus gobio; twaite 
shad, Alosa fallax and Atlantic salmon, Salmo 
salar) and two lamprey species (river lamprey, 
Lampetra fluviatilis and brook lamprey, Lam-
petra planeri). The distribution of bitterling was 
not taken into account because its conserva-
tion status in Flanders is already favorable and 
no measures for migration are required for the 
robust conservation of this species. 

Step 2 - eels
In the second step, the most important water 
courses of the Eel Management Plan were add-
ed. These include the major rivers in Flanders 
and the largest watercourses in the polder. The 
major rivers form the backbone of the migration 
network. They represent a large habitat area and 
allow eels to colonize inland waters. Special at-
tention is paid to the major saltwater to fresh-
water transitions at the coast, where man-made 

Natural rivers

Zone of 
fish response
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RYSUNEK 1
Procedura wyboru rzek do flamandzkiej sieci szla-
ków wodnych, w których możliwa jest swobodna 
migracja ryb.

Etap 1:  
Obecność gatunków 
ryb z załączników Dy-
rektywy Siedliskowej

Etap 2:  
Typowe siedlisk węgo-
rza zgodnie z planem 
zarządzania węgorzem

Etap 3:  
Obecność ważnych ro-
dzimych gatunków ryb

Etap 4:  
Lokalizacje przepom-
powni najmniej szko-
dliwych dla ryb
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RYSUNEK 2.
Sieć rzek priorytetowych we Flandrii określonych na mocy Ustawy Beneluksu w zakresie swobodnej mi-
gracji ryb (M(2009)1).

ne przez człowieka powstrzymują węgorze przed 
wpłynięciem do rzek. Wody polderu są ważnym 
siedliskiem dla węgorza, ponieważ (1) zlokalizo-
wane są blisko morza i tym samym ułatwiają ko-
lonizacje przez węgorze, (2) są wysoce produk-
tywnymi ekosystemami wodnymi oraz (3) mają 
wysoką jakość hydromorfologiczną. W celu umoż-
liwienia kolonizacji węgorza w wodach polderu, 
do sieci rzek priorytetowych dla migracji ryb do-
dano drożne i największe niedrożne szlaki wodne 
(pierwszej kategorii).

Etap 3 – Gatunki reofilne
Niektóre gatunki reofilne wyginęły w rzekach 
Flandrii, głównie z powodu niedostępnych tarlisk 
oraz pogorszenia jakości wody i siedlisk. W ostat-

nich latach powstały jednak plany odbudowy po-
pulacji klenia, jelca i miętusa. W celu wsparcia 
działań na rzecz odbudowy populacji wybrano 
rzeki i strumienie priorytetowe ze względu na 
szlaki migracyjne w oparciu o statystyki połowo-
we gatunków reofilnych oraz lokalizacji obszarów 
reintrodukcji. 

Etap 4 – Przepompownie (ujęcia wody)
Poldery są często wykorzystywane na potrzeby 
przepompowni (ujęć wody). Przepompownie oraz 
turbiny wodne są główną przyczyna śmiertelno-
ści węgorzy srebrzystych podczas ich wędrówek 
do morza (Anonymous, 2009; Bruijs i Durif, 2009). 
W procesie wdrażania Planu zarządzania dla wę-
gorza, sporządzono listę przepompownia terenie 
Flandrii. Niektóre z przepompowni znajdują się na 
szlakach wodnych nieobjętych listą priorytetową 
dla szlaków migracji ryb, choć maja one zasadni-
cze znaczenie dla liczby srebrnych węgorzy, które 
docierają do morza. Dlatego lista najbardziej szko-
dliwych przepompowni została dodana do mapy 
szlaków priorytetowych. Lista obejmuje jedynie 
poszczególne przepompownie, a nie szlaki wod-
ne, na których się znajdują. .

Zakres mapy rzek priorytetowych
Całkowita długość szlaków migracyjnych znajdu-
jących się na mapie rzek priorytetowych wyno-
si 3.274 km, co stanowi 15% wszystkich szlaków 
wodnych we Flandrii (Tabela 1). Na mapę rzek 
priorytetowych dla migracji ryb naniesiono już 679 
istniejące bariery. Do zinwentaryzowania pozosta-
ło jeszcze 877 km szlaków wodnych.

9292 93

>>ExamplE

barriers impede the access for eels from the sea 
to the inland rivers. Polder waters are important 
habitat for eel because: 
1 They are close to the sea and therefore easily 

colonized by eels;
2 They are highly productive aquatic ecosys-

tems; 
3 They have a relatively high structural quality. 

In order to enable the colonization of the polder 
waters by eel, the navigable and largest unnavi-
gable waterways (first category) were added to 
the migration network.

Step 3 - rheophilic species
Some rheophilic species have been locally ex-

tinct in rivers in Flanders. The main causes for 
their disappearance are usually the inaccessibil-
ity of typical spawning grounds and the deterio-
ration of water and habitat quality. In recent years 
however, species restoration plans have been 
developed for chub, dace and burbot. In order 
to support these restoration efforts, rivers and 
streams were selected for the migration network 
based on catch data of the reophilic species and 
the location of their reintroduction sites.

Step 4 - Pumping stations
Polders are frequently drained by pumping sta-
tions. Pumping stations and hydroturbines are 
the main sources of mortality during seaward 
migration of silver eels (Anonymous, 2009; Bru-
ijs & Durif, 2009). As part of the implementation 
of the Eel Management Plan, an inventory of all 
pumping stations in Flanders was made. Some 
of these pumping stations are located on water-
courses outside the priority map for fish migra-
tion, although they still have a considerable im-
pact on the amount of silver eels that can reach 
the sea. Therefore, a list of the most damaging 
pumping stations was added to the priority map. 
This only involves the individual pumping sta-
tions, not the watercourses on which they are 
located.

extent of the prioritization map
The total length of the migration network in the 
prioritization map is 3,274 km or 15% of the to-
tal length of the hydrographic network in Flan-
ders (Table 1). 679 obstacles have already been 

tabLe 1
Length (km) of the network of watercourses in the prioritization map for fish migration in Flanders. 

type of watercourse 

Navigable 

Unnavigable, cat 1 

Unnavigable, cat 2 

Unnavigable, cat 3 

Unclassified 

total 

total hydrographic 

network (km) 

1582 

1285 

6474 

6682 

6302 

22325

Prioritization map 

benelux Decree (km) 

908 

878 

1369 

108 

11 

3274

to be inven-

toried (km) 

66 

171 

599 

36 

5 

877

KLeINe Nete
Fish pass in the River Kleine Nete at the weir of 
Herentals (Belgium).
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Priorytety w zakresie usuwania barier
Zgodnie z Decyzją Beneluksu usuwanie ba-
rier migracyjnych jest działaniem prioryteto-
wym w rzekach, które zostały poznaczone w sie-
ci rzek priorytetowych dla migracji ryb (Rys. 2). 
Bariery zostały podzielone na priorytet 1 i prio-
rytet 2. Bariery priorytetu 1 to te znajdujące się 
na głównych rzekach zlewni rzeki Skalda i Mo-
za). Najważniejsze pod względem ekologicznym 
dopływy zostały także włączone do priorytetów. 
Wszystkie bariery znajdujące się na pozostałych 
ciekach wodnych zaznaczonych na mapie prio-
rytetów znalazły się pośród priorytetu 2. 90% ba-

rier priorytetu 1 ma być usuniętych do roku 2015, 
a pozostałe 10% do roku 2021. Większość ba-
rier migracyjnych najwyższego priorytetu znajdu-
je się na najważniejszych szlakach wodnych wy-
mienionych 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 priory-
tetu podzielono na 3 grupy: 50% z nich powin-
no zostać usuniętych do 31 grudnia 2015 roku, 
75% do 31 grudnia 2021 roku, a do 31 grudnia 
2027 roku wszystkie pozostałe bariery mają zo-
stać udrożnione dla ryb.

RZEKA KLEINE NETE
Przepławka przy jazie na rzece Kleine Nete 
w miejscowości Herentals (Belgia).

Walonia

Holandia

Francja

Priorytet 1
Priorytet 2

TABELA 1
Długość rzek (w km) na mapie priorytetowych szlaków migracji ryb we Flandrii. 

Rodzaj szlaku wodnego
Sieć szlaków wodnych 

ogółem [km]
Mapa rzek priorytetowych 

Ustawa Benelux 2009 [km]
Do inwentaryzacji 

[km]

Drożne 1582 908 66

Niedrożne, kat. 1 1285 878 171

Niedrożne, kat. 2 6474 1369 599

Niedrożne, kat. 3 6682 108 36

Niesklasyfikowane 6302 11 5

Ogółem 22325 3274 877
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przepławek (49%) zostało zaklasyfikowanych jako 
rozwiązania renaturyzacyjne. W większości były 
to przepławki komorowe oraz szczelinowe. Dzie-
sięć przepławek dla ryb (11%) wykonano w for-
mie urządzeń deflektorowych. Jedynie sześć (6%) 
przepławek wyposażonych było w pochylnie (ram-
py), a dwie w windy (2%) (Ordeix i in. 2011b). 

Przy zastosowaniu wskaźnika ICF dwadzieścia 
barier zostało sklasyfikowanych (21%) jako ka-
tegoria „bardzo dobrej drożności”, a szesnaście 
(17%) jako kategoria „dobrej drożności” - budow-
le okresowo blokujące migracje ryb, o małej skali 
lub też wyposażone w przepławki „bliskie naturze”. 
Szesnaście barier (17%) zostało zaklasyfikowa-
nych do kategorii „średniej jakości”, czternaście 
(15%) do kategorii „słabej jakości” , a dwadzieścia 
osiem (30%), do kategorii „złej” jakości (Rys. 1).

Ocena in situ 9 przepławek generalnie pokryła się 
z oceną przeprowadzoną wg wskaźnika ICF, przy 
niewielkich zanotowanych różnicach.

WNIOSKI
Wyniki pokazują, że
1 Drożność rzek katalońskich dla migracji ryb 

jest niewystarczająca. Przepławki są zamon-

towane w 11% barier, ale często nie spełnia-
ją wymagań w zakresie migracji rodzimych ga-
tunków ryb,

2 większość przepławek jest w złym stanie, 
3 wyniki w zakresie ilości przejść ryb przez prze-

pławki są w większości niezadowalające, z ma-
łymi wyjątkami, a w wielu przypadkach jedynie 
większe ryby, zwykle samice gatunków karpio-
watych, wędrujące pod prąd mogą przedostać 
się przez przepławki. 

4 W związku z dużymi różnicami w możliwo-
ściach pływackich, jak i skoczności rożnych ga-
tunków ryb rodzimych, oraz dużej różnorod-
ności w zakresie rodzajów rzek w zlewniach, 
w poszczególnych przypadkach należy bardzo 
uważnie oceniać nowe wdrażane rozwiązania 
przejść dla ryb, w szczególności w okresie tar-
ła rodzimych gatunków ryb. 

5 Choć wyniki zastosowania wskaźnika ICF oraz 
oceny in situ w przypadku 9 przepławek są 
zgodne, należy stosować te same metody rów-
nież w przypadku innych przepławek, w celu 
weryfikacji skuteczności oceny. W razie potrze-
by należy dalej doskonalić zarówno obie me-
tody oceny, jak i różne rodzaje rozwiązań ma-
jących na celu polepszenie warunków migracji 
ryb oraz ochrony gatunków rodzimych. 

Drożność rzek dla migracji ryb 
w Katalonii (Północnowschodnia 
część Półwyspu Iberyjskiego) 
Autorzy: Marc Ordeix1, Quim Pou-Rovira1, 
 Núria Sellarès1, Antoni Munné2 
 i Anna Casamitjana2

Organizacja: Centrum Naukowe Rzek 
 Śródziemnomorskich (CERM)1

 oraz Katalońska Agencja Wodna2

Kraj  Katalonia 

WSTĘP
Obecność 886 dużych barier, w wiekszości zapor 
i tam, wywarła duży wpływ na stan populacji ryb wę-
drownych w rzekach katalońskich, w tym węgorza 
europejskiego, alozy, jesiotra (który lokalnie wyginął 
) oraz minogów morskich. Inne ryby nie należące do 
gatunkow dwuśrodowiskowych, niektóre rodzime 
dla Półwyspu Iberyjskiego zostały pozbawione szla-
ków migracyjnych i w efekcie uznane za zagrożone. 

Między rokiem 2006 i 2010, drożność rzek oraz 
przepławek poddano ocenie w celu określenia po-
trzebnych zmian w konstrukcji, zarządzaniu oraz 
określeniu standardów oceny przepławek w rze-
kach katalońskich zgodnie z najlepszymi prakty-
kami międzynarodowymi (Marmulla i Welcomme, 
2002; Armstrong i in. 2004). Ocena została prze-
prowadzona na mocy porozumienia podpisanego 
pomiędzy katalońską Agencją Wodną i Centrum 
Naukowym Rzek Śródziemnomorskich. 

ZASTOSOWANE DZIAŁANIA
Ocena została przeprowadzona w dwóch etapach: 
1 W roku 2006 przeprowadzono wstępną oce-

nę przepławek w Katalonii poprzez bezpośred-
nią inspekcję 78 urządzeń. W roku 2010 ocenę 
poddano aktualizacji po sprawdzeniu 16 nowych 
przepławek, zbudowanych w latach 2006–2010. 
Utworzono bazę danych dla 94 barier i znajdują-
cych się na nich przepławek. Obliczono wskaź-
nik ICF, który określa skalę trudności pokonania 
przepławek dla ryb (Solà i in. 2011;

2 W okresie od roku 2006 do roku 2010, przepro-
wadzono analizę skuteczności 9 przepławek 
reprezentatywnych dla różnych rzek, gatunków 
ryb i przepławek. Przepławki były zlokalizowa-
ne na zaporach przy elektrowniach wodnych 
(5) lub stacjach pomiarowych (4) (Ordeix i in., 
2011a; Ordeix i in., 2011b).

Zastosowano różne metodologie oceny skuteczności, 
uzupełnione o dane parametrów środowiskowych: 
a bezpośrednia metoda oceny polegała na za-

instalowaniu pułapek dla ryb nad przepławką 
i następnie liczeniu ryb, które przedostały się 
przez przepławkę;

b Pośrednia metoda oceny polegała na elektro-
połowów lub systemów pułapek, jak również 
grupowego znakowania ryb metodą mark-re-
capture (wstrzykiwanie elastomerów w płetwę 
ogonową ryb) lub indywidualną metodą mark-
-recapture (wprowadzanie znaczków PIT - Pas-
sive Induction Transmitters, do jamy otrzew-
nowej ryb). Znakowanie użyto do porównania 
struktury populacji ryb po obu stronach bariery 
w odcinkach rzeki o identycznych parametrach 
hydrologicznych i warunkach siedliskowych. 

WYNIKI DZIAŁAŃ
Szesnaście przepławek (17%) zostało sklasyfiko-
wanych jako rozwiązania przywracające drożność 
(przy częściowym usunięciu zapory), a jedynie 
siedem barier (7%) zostało uznanych za rozwią-
zania bliskie naturze (rampy). Czterdzieści sześć 
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INtroDuctIoN
The presence of 886 large obstacles, mostly 
weirs and dams, has seriously affected migratory 
fish species in Catalan rivers, including the Eu-
ropean eel, shad, sturgeon (now locally extinct) 
and sea lamprey populations. Other non-diadro-
mous fish, some of them endemic to the Iberian 
peninsula, have had their migration routes dam-
aged and are consequently now endangered. 
Between 2006 and 2010, river connectivity and 
fish pass facilities had been evaluated in order 
to generate information to improve the design, 
construction, management and assessment of 
fish passes in Catalan rivers according to inter-
national best practices (Marmulla & Welcomme, 
2002; Amstrong et al., 2004). This has been done 
under an agreement between the Catalan Water 
Agency and the CERM. 

what DID we Do?
The evaluation was carried out in two phases: 
1 During 2006, a preliminary evaluation of fish 

pass facilities in Catalonia was carried out 
through direct inspection of 78 fishways. In 
2010, this was updated after visits to 16 new 
fish passes built between 2006 and 2010. 
A database of the 94 obstacles and their 
associated fishways was compiled and the 
ICF index, which evaluates the degree of im-
pediment for fish passage (Solà et al., 2011), 

was calculated;
2 During the period 2006 to 2010, an analysis 

of the effectiveness of 9 representative fish 
passes was carried out, for a range of different 
types of river stretches, fish species and fish 
passes. These were located in weirs associ-
ated with hydropower plants (5) and gauging 
stations (4) (Ordeix et al., 2011a; Ordeix et al., 
2011b).

Several methodologies were used to check ef-
fectiveness, and this was complemented by col-
lection of environmental data: 
a Direct estimation techniques involved the in-

stallation of fish traps upstream of the facility, 
at the exit of the fish pass, and visual counts;

b Indirect estimation techniques using electric 
fishing or trapping systems, group mark-re-
capture methods (injecting an acrylic paint 
in the caudal fin of the fish) and individual 
mark-recapture methods (inserting Passive 
Induction Transmitters, PIT tags, in the peri-
toneal cavity of fishes). These were used to 
compare fish population structure on each 
side of the obstacle in river sections with 
equivalent hydrology and habitat characteris-
tics. 

how DID It worK out?
Sixteen fish passes (17%) were classified as res-

Fish connectivity in the rivers 
of catalonia 
authors:  marc ordeix1, Quim Pou-rovira1, 

Núria Sellarès1, antoni munné2 & 
 anna casamitjana2

organisation:  center for the Study of mediterranean 
 rivers (cerm)1 and catalan water agency2

country:  catalonia (Spain) 
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toration solutions (partial weir removals) while 
only seven obstacles (7%) were close-to-nature 
fish passes (ramps). Fourty six (49%) were reha-
bilitation solutions that basically used pool and 
vertical slot fishways. Ten (11%) solutions used 
deflectors and baffle fish passes. Only six (6%) 
smooth ramps and two fish lifts (2%) were ob-
served (Ordeix et al., 2011b).

Using the ICF index, twenty of the obstacles 
(21%) were classified as 'very good quality' and 
sixteen (17%) as having 'good' connectivity, be-
ing partial barriers, small scale structures, or 
close-to-nature fish facilities. Sixteen of the ob-
stacles (17%) were considered in the 'moderate' 
quality class, fourteen (15%), 'poor' and twenty 
eight (30%), 'bad' (Figure 1).

The in situ assessment of 9 fish passes agreed 
with the results of the ICF index with only small 
differences observed.

LeSSoNS LearNeD
The results have shown that: 
1 Ecological connectivity for fish in Catalan 

rivers is generally bad. There are fishways in 
11% of the obstacles but often they do not ad-
equately address the requirements of native 
fish species; 

2 Most of the fish passes are poorly main-
tained;

3 Fish passage crossing rates are, with few ex-
ceptions, too low and in a lot of cases only the 
upstream movements of larger fish, often pre-
dominantly female cyprinids, are facilitated; 

4 Due to the high variability in jumping and 
swimming capabilities of native fish species, 
and the great diversity of river types in our 
river basins, it is essential in all cases to care-
fully assess each new passage solution that 
is implemented, at least during the spawning 
periods of native fish species; 

5 Although the results of implementing the ICF 
index and in situ assessments at the 9 fish 
passes are consistent, it is necessary to apply 
the methods to more fish passes to validate 
them. If necessary, both methodologies and 
the different types of solutions to improve fish 
migration and native species conservation 
should be improved. 

FIGure 1
Fishways and categories of fish connectivity in the rivers of Catalonia (NE Iberian Peninsula) in 2010 
(Ordeix et al., 2011a).
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RYSUNEK 1
Szlaki wędrówek ryb i kategorie ciągłości dla migracji ryb w rzekach Katalonii (północno-wschodnia część 
Półwyspu Iberyjskiego) w roku 2010 (Ordeix i in. 2011a). 
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Swobodna migracja ryb! 
Lokalne podejście do przywrócenia 
drożności Renu i Mozy
Autorzy: M.J. Kroes1, C. Dorst2, A.W. Breukelaar2 
 i E.H.H.R. Lammens2,
Organizacja: TAUW 1 oraz Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska 2

Kraj: Holandia

WSTĘP
Łosoś atlantycki (Salmo salar) ma szczegól-
ny i skomplikowany cykl życia, w czasie które-
go przemieszcza się z wód śródlądowych do 
morza i z powrotem, przebywając w różnych sie-
dliskach. Zlewnia Renu 100 lat temu była jedną 
z najbardziej produktywnych rzek łososiowych 
w zachodniej Europie. Siedlisko łososia rozcią-
gało się od ujścia Renu do jego górnych dopły-
wów poniżej Szafuzy (Schaffhausen) w Szwajca-
rii oraz wielu dopływów, w tym rzeki Aare, Mozeli, 
Menu, Nekaru, Rurhy i Sieg (De Groot, 1986). 
Łosoś zamieszkiwał zlewnię rzeki Mozy aż do 
Monthermé, w pobliżu ujścia rzeki Semoy we 

Francji, a tarło odbywał w większości dopływów 
Mozy. 

Rzeki Ren i Moza zostały w znacznym stop-
niu przekształcone w wyniku np. budowy zapór 
oraz budowli ochronnych w ujściach, przekształ-
ceń meandrów rzek, pogłębiania płycizn oraz wy-
dobycia żwiru, budowy elektrowni wodnych oraz 
pogorszenia jakości wody. Dodatkowo, połowy 
komercyjne łososia przyczyniły się do spadku li-
czebności populacji. Wszystkie te czynniki dopro-
wadziły do wyginięcia populacji dużych ryb wę-
drownych, takich jak łosoś, a także sieja ostronosa 
(Coregonus oxyrinhus), jesiotr zachodni (Acipen-
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INtroDuctIoN
The Atlantic salmon (Salmo salar) has a special 
and complex life cycle in which the species mi-
grates between freshwater and saltwater stages 
and lives in a variety of habitats. The River Rhine 
basin was, approximately 100 years ago, one of 
the largest salmon producing rivers in Western 
Europe. The salmon’s habitat extended from 
the mouth of the Rhine to its upper reaches 
below Schaffhausen, Switzerland, and into sev-
eral tributaries including the Aare, Moezel, Main, 
Neckar, Ruhr and Sieg (De Groot, 1986). The 
salmon also inhabited the River Meuse basin 

up to Monthermé, near the mouth of the River 
Semoy in France, and spawned in most of the 
Meuse’s tributaries. 

The Rivers Rhine and Meuse have changed 
radically in the last century as a consequence of 
river modifications e.g. the building of dams and 
closure works in estuaries, cutting of meanders, 
dredging of shallow sections and excavation of 
gravel beds, the construction of hydroelectric 
power stations and a decline in water quality. 
In addition the commercial fishing of salmon 
contributed to the decline of the population. All 

Free migration for fish! 
communal approach for restoration of the 
continuum of the rivers rhine and meuse
authors:  m.J. Kroes1, c. Dorst2, a.w. breukelaar2 

and e.h.h.r. Lammens2

organisation:  tauw consult1 and ministry of 
Infrastructure and the environment2

country:  the Netherlands

FIGure 1
Cross section of the V-shaped weir with vertical slot in de Rhine fishways (Q=4 m3/s, h (head differ-
ence) =16 cm).
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these factors led to the extinction of large mi-
gratory fish such as the Atlantic salmon but also 
houting (Coregonus oxyrinhus), the Atlantic stur-
geon (Acipenser sturio), twaite shad (Alosa fal-
lax) and allis shad (Alosa alosa). These issues 
must all be addressed if the recovery of the large 
migratory fish populations is to occur.

what waS DoNe?
In 1950 the International Commission for the 
Protection of the Rhine (ICPR) was set up and 
the Rhine Action Programme was started shortly 
after the Sandoz disaster in 1986. The following 
objective was set for 2000: “to bring back the 
Rhine ecosystem into a condition in which for-
merly indigenous, higher species (including the 
indicator species, the salmon) can again estab-
lish themselves in the great European river the 
Rhine”. Shortly after this the International Meuse 
Commission (IMC, with similar objectives) was 
also set up and in the mid 1980’s the first steps 
towards the reintroduction of salmon into the 

Meuse were taken. 
The recovery plan for the Rhine has four objec-
tives: 
• Inventory and restoration of spawning areas

and nursery grounds;
• Identifying and removing obstacles to fish mi-

gration;
• Releasing salmon, combined with marking

where appropriate;
• Construction of monitoring (catch) stations.

The results of the Rhine Action Plan were a stim-
ulus to start the 'Salmon 2020' programme as 
part of the Master Plan 'Migratory Fish Rhine'. 
The target is to enable salmon to reach Basel 
and to spawn in the upper reaches of the Rhine 
in Germany and France before 2020. Other mi-
gratory fish such as sea trout, allis shad and Eu-
ropean eel will also benefit from the measures. 
Upstream of the waterfall of Schaffhausen at 
Lake Constance, in the Alpine Rhine and its 
tributaries, lake trout is the target species. 

FIGure 2
Salmon (N = 6.222) counted in the Rhine since 1990. The control stations in Iffezheim and Gambsheim 
are operational since, respectively 2000 and 2006 (Graph prepared by Daniel Fey, LANUV NRW).
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ser sturio), parposz (Alosa fallax) oraz aloza (Alo-
sa alosa). Należy szukać rozwiązań dla wszyst-
kich czynników wpływających na przekształcenia 
rzek w celu odbudowy populacji dużych ryb wę-
drownych.

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA
W roku 1950 rozpoczęła działalność Międzynaro-
dowa Komisja Ochrony Renu (ICPR), a Program 
Działania dla Renu został wdrożony krótko po tra-
gedii w zakładach chemicznych Sandoz. Ustalono 
cel dla roku 2000: „przywrócenie ekosystemu Re-
nu do stanu pozwalającego na przywrócenie ga-
tunków „wyższych” i rodzimych (w tym gatunków 
wskaźnikowych, jak łosoś) w Renie, wielkiej rzece 
europejskiej”. Krótko potem została założona Mię-
dzynarodowa Komisja Mozy (IMC, z podobnymi 
celami), a w połowie lat 80-tych podjęto pierwsze 
działania na rzecz reintrodukcji łososia w Mozie. 

Plan odbudowy dla Renu obejmuje cztery cele: 
• Inwentaryzacja i odbudowa tarlisk oraz miejsc 

odchowu;

• Identyfikacja i usunięcie barier migracyjnych;
• Wypuszczanie łososia, w połączeniu ze znako-

waniem, tam gdzie jest wskazane;
• Budowa stacji monitoringu.

Wyniki Planu Działania dla Renu stały się impul-
sem do rozpoczęcia programu „Łosoś 2020”, bę-
dącego częścią ogólnego Planu „Ryby wędrowne 
Renu”. Celem jest umożliwienie łososiowi dotar-
cie do Bazylei i odbycie tarła w górnych dopły-
wach Renu w Niemczech i Francji przed rokiem 
2020. Działania przyniosą korzyści również dla 
innych ryb wędrownych jak troć, aloza oraz wę-
gorz europejski. Powyżej wodospadu w Szafuzie 
na jeziorze Bodeńskim, w alpejskiej części Re-
nu i jego dopływach gatunkiem docelowym jest 
troć jeziorowa. 

Działania na rzecz reintrodukcji i odbudowy po-
pulacji ryb wędrownych w belgijskich Ardenach 
oraz niemieckim Eifel w Nadrenii-Westfalii są 
również istotne dla rzeki Mozy. Przygotowa-
no ogólny plan dla ryb wędrownych rzeki Mozy, 

RYSUNEK 1
Przekrój przez V-kształtny jaz z przepławką szczelinową na Renie (przepływ Q=4 m3/s), spad pomiędzy 
komorami (Δh =16 cm)

podłoże żwirowe na geowłókninie filtracyjnej

narzut kamiennynarzut kamienny

geowłókninageowłóknina
stalowe wzmocnienie podłogi

RYSUNEK 2
Łososie (N = 5,070) odnotowane w rzece Ren od roku 1990. Stacje kontrolne na stopniach wodnych Iffe-
zheim i Gambsheim działają od roku 2000 i 2006 (Wykres przygotował Daniel Fey, LANUV NRW).

Li
cz

ba
 m

ig
ru

ją
cy

ch
 ło

so
si

Lata



9998

>>PRZYKŁAD

9898 99

>>ExamplE
FIGure 3
Map of the river basin of the Rivers Rhine and Meuse and the position of weirs and sluices in The 
Netherlands. (© J. de Putter).

Top right: The River Ourthe has good potential for the restoration of a salmon population 
in the Meuse River basin. (© Martin Kroes)

Top left: Fishway in the River Sieg near Buisdorf contains a control station for counting salmon. 
(© Gerard de Laak)

Below right: A salmon caught near the Haringvlietsluices is implanted with a transponder. 
(© Gerard de Laak)

Below left: Fish passage in the River Lek, near Hagestein. All three weirs in the Lek/Nederrijn 
have fish passes. (© Tom Buijse)
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w którym gatunkami docelowymi są łosoś i wę-
gorz. Plan łączy inicjatywy podejmowane przez 
poszczególne interesariuszy z zamiarem osią-
gnięcia zrównoważonych populacji ryb dwuśro-
dowiskowych. Rzeki Ourthe i Ruhra położone są 
najbliżej morza i posiadają najlepszy potencjał 
w zakresie odbudowy populacji łososia w zlew-
ni Mozy.

Działania najwyższego priorytetu dla osiągnięcia 
stabilnej populacji łososia w rzekach Ren i Mo-
za obejmują odbudowę szlaków migracyjnych (w 
górę i w dół rzeki), ograniczenie śmiertelności ryb 
oraz wzrost jakości i ilości siedlisk i miejsc odcho-
wu. Plany dla rzek Ren i Moza obejmują harmo-
nogram oraz kosztorys działań zgodny z planami 
gospodarowania wodami zlewni, przygotowanymi 
na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej dla między-
narodowych obszarów zlewni Renu i Mozy. Więk-
szość działań prowadzonych jest w ramach pla-
nów krajowych. 

WYNIKI DZIAŁAŃ
Ryby wędrowne mogą wpływać do Renu poprzez 
Nieuwe Waterweg. Najważniejszym szlakiem dal-
szej migracji jest w systemie Renu jest Waal, nie-
przegrodzony barierami piętrzącymi i posiada-
jący najsilniejszy prąd kierujący (Bij de Vaate 
i Breukelaar, 2001; Breukelaar i in., 2009). Prze-
pływ rzeki Waal stanowi dwie-trzecie całego prze-
pływu Renu, w porównaniu na przykład do prze-
pływu rzeki Ijssel, który stanowi jedna dziewiątą 
przepływu Renu. Dodatkowo, śluzy w zaporze na 
jeziorze IJsselmeer stanowi, a trudna do pokona-
nia barierą przy wędrówkach w górę rzeki. Od ro-
ku 2005 migracja w górę rzeki jest możliwa, dzię-
ki udrożnieniu wszystkich trzech zapór na rzece 
Nederrijn/Lek. 

Najważniejszym szlakiem umożliwiającym wpły-
nięcie do systemu Mozy jest rzeka Haringvliet. 
Jednak zapora Haringvlietdam stanowi nadal po-
ważną przeszkodę dla migracji w górę rzeki (Rys. 
3). Badane są obecnie możliwości zarządzania 
śluzami przyjaznego rybom. Od roku 2008 zapo-
ry na Mozie i dolne odcinki rzeki Ruhr do Eifel-
-Ruhr oraz rzeka Geul aż do Belgii są wyposażone 
w przepławki. Wszystkie przepławki w holender-

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 ga-
tunków ryb w zlewni Renu. Wskazuje to na odbu-
dowę populacji gatunków rzecznych. Wraz z po-
prawą jakości wody i drożności rzek, dostępność 
odpowiednich siedlisk staje się najbardziej ak-
tualnym problemem (Aarts i in. 2004). Należy 
też zwrócić uwagę na zagrożenia spowodowane 
przez rybołówstwo oraz elektrownie wodne (ICPR, 
2011; IMC, 2011). 

Od początku Planu Działania dla Renu, w okre-
sie 1992–2010 (Rys. 2) około 6.222 łososi zo-
stało 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 zwięk-
szonymi możliwościami migracji ryb oraz pozio-
mem naturalnej rekrutacji (ICPR, 2009). Liczba 
powracających ryb nie jest jednak wystarczają-
ca aby zapewnić przetrwanie populacji. Od ro-
ku 2008 łososie wróciły także Mozy i zostały zre-
jestrowane w przepławce w Lixhe oraz w rzece 
Ruhr w Roermond.

RYSUNEK 3
Mapa zlewni rzek Ren i Moza z zaznaczonymi zaporami i śluzami na terenie Holandii. (© J. de Putter). 

Góra po prawej: Rzeka Ourthe posiadając dobry potencjał do odtworzenia populacji łososia w zlewni 
rzeki Mozy. (© Martin Kroes)

Góra po lewej: Przepławka na rzece Sieg niedaleko Buisdorf, ze stacja monitoringu do liczenia migru-
jących łososi. (© Gerard de Laak)

Dół po prawej: Łosoś złowiony niedaleko śluzy Haringvliet z wszczepionym transponderem. (© Gerard 
de Laak)

Dół po lewej: Przepławka w rzece Lek, niedaleko Hagestein. Wszystkie trzy zapory w rzekach Lek 
i Nederrijn wyposażone są w przepławki. (© Tom Buijse)
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odprowadzanie ryb poza obszar turbin, dostatecz-
nego zastosowania ekranów ochronnych, utratę 
możliwości lokalizowania i użycia przepławki przez 
ryby oraz wzmożone żerowanie. 

WNIOSKI 
W opinii reprezentantów związków wędkarskich 
inicjatywa o takim potencjale, kierowana przez in-
stytucje rządowe powinna przejść strategiczną 
ocenę oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i pro-
gramów na środowisko, 2001/42/EC). Pozwoliłoby 
to na rozpoznanie i ocenę potencjalnego oddzia-
ływania obranej strategii na środowisko już w fa-
zie planowania. Ocena powinna zawierać ocenę 
ciągłości rzeki, raczej niż opierać się na uogólnio-
nej ocenie, jak również ocenę zgodności strategii 
z Ramową Dyrektywa Wodną UE. Ocena strate-
giczna powinna też wskazać zlewnie, w których nie 
powinno się prowadzić nowych inwestycji z uwa-
gi na zagrożenie dla środowiska, jak również mak-
symalna liczbę inwestycji w zakresie hydroenerge-

tyki, dozwoloną w danym systemie rzecznym bez 
tworzenia zagrożenia niedopuszczalnego oddzia-
ływania na środowisko. W wyniku oceny powinno 
się też wyłonić niepotrzebne bariery piętrzące, któ-
re należy usunąć, aby wypełnić zobowiązania wy-
nikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nie jest 
jeszcze zbyt późno, aby taką ocenę wykonać. Aby 
powstrzymać dalszy chaotyczny rozwój hydroener-
getyki w Wielkiej Brytanii, należy opracować bar-
dziej solidne wskazówki i strategie w oparciu o naj-
lepsze praktyki, najnowsze badania naukowe, jak 
również obecne oddziaływanie inwestycji na środo-
wisko i potencjalne efekty skumulowane. 

Inwestycje hydroenergetyczne zwykle mogą być 
eksploatowane przez ponad 50 lat. Dlatego waż-
ne jest, aby powstrzymać ich oddziaływanie na ry-
bołówstwo i całe środowisko, jak również zapewnić, 
że inwestycje nie podważają celów realizowanych 
na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tylko wtedy 
inwestycje hydroenergetyczne będą mogły być trak-
towane jako przyjazne środowisku i zrównoważone.

Jak należy zarządzać elektrowniami 
wodnymi?
Autor: Alan Butterworth, 
Organizacja: Angling Trust
Kraj: Wielka Brytania

WSTĘP
Przepływowe elektrownie wodne w Anglii i Walii sta-
ły się bezużyteczne w połowie XX wieku z powodu 
rozwojowi krajowej sieci energetycznej oraz taniej 
energii. Jednak w ostatnich latach zainteresowa-
nie tym źródłem energii wzrosło, owocując powsta-
niem nowych inwestycji. Powodem są cele rządowe 
w zakresie odnawialnej energii, dostępności dotacji 
i grantów na ten cel oraz gwarancji preferencyjnej 
ceny przez okres 20 lat dla „zielonej” energii elek-
trycznej. Energetyka wodna w Anglii i Walii znajduje 
się w gestii Agencji ds. Środowiska (EA), która wy-
daje pozwolenia na stawianie barier piętrzących na 
rzekach, licencje na pobór wody oraz pozwolenia 
na prowadzenie inwestycji w pobliżu, aby zapew-
nić, że nie zwiększy się ryzyko powodzi. 

DZIAŁANIA
Agencja ds. Środowiska opublikowała ostatnio 
wyniki badań mapujących, które obejmują ponad 
26.000 istniejących barier piętrzących na rzekach. 
Badania mogą zostać wykorzystane na potrzeby 
hydroenergetyki. Jednakże niedostatek tych urzą-
dzeń jest ewidentny wobec faktu, że wykorzystanie 
w pełni potencjału istniejących elektrowni wodnych 
dało by jedynie 1% obecnego zapotrzebowania 
energetycznego. Bardziej realistyczna ocena wy-
nosi poniżej 0,5%, a niedawno opublikowany ra-
port rządowy jest jeszcze mniej optymistyczny. 

Agencja ds. Środowiska wraz z Brytyjskim Sto-
warzyszeniem Hydroenergetycznym opublikowa-
ła „Podręcznik dobrych praktyk”, który przedsta-
wia możliwości wyboru poprze ocenę rozwiązań 

w zakresie hydroenergetyki. Organizacje rybackie 
i wędkarskie uważają, że podręcznik nie daje roz-
wiązań pozwalających na ochronę populacji ryb. 
Podręcznik jest ponownie opracowywany. 

WYNIKI DZIAŁAŃ
Przechodzenie wody przez turbiny sprawia, że od-
cinek rzeki jest pozbawiony naturalnego przepły-
wu na przestrzeni paru metrów aż do wielu kilo-
metrów. Tradycyjne elektrownie wodne pozwalają 
jedynie na minimalny naturalny przepływ wody, 
pobierając główny jej przepływ przez turbiny do 
produkcji energii. Jest to najkorzystniejsze rozwią-
zanie inżynieryjne i najbardziej opłacalne ekono-
micznie. 

Nie jest to jednak rozwiązanie zaliczane do do-
brych praktyk, ponieważ taki reżim hydrauliczny za-
burza naturalne zróżnicowanie przepływu i wpływa 
na zmniejszenie biomasy ryb oraz zmiany w struk-
turze ich populacji. Ryby w czasie migracji są zwy-
kle przyciągane do większego przepływu z kanału 
turbiny, który, w przypadku braku przepławki może 
utrudniać lub uniemożliwiać migrację ryb. Umiej-
scowienie turbiny bezpośrednio przy piętrzeniu lub 
w jego pobliżu powoduje zmniejszenie przepływu 
przez jaz i tym samym uniemożliwia bezpośrednie 
przedostanie się ryb przez instalację lub przekiero-
wanie ryb od przepławki, jak również ma wpływ na 
ekologię i morfologię zbiornika zapory. 

Problemy związane z migracją w dół rzeki obejmu-
ją przejście przez turbiny powodujące natychmia-
stową lub opóźnioną śmiertelność, niedostateczne 
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INtroDuctIoN
Run-of-river hydropower in England and Wales 
had mostly become redundant by the middle of 
the 20th century due to the national electricity 
grid and cheap electricity. However, in recent 
years there has been resurgence in interest 
in the development of new schemes, driven 
by Government targets for renewable energy, 
subsidies and grants, and the guarantee for 20 
years of a premium price for ‘green’ electricity. 
The regulation of hydropower in England and 
Wales is by the Environment Agency (EA) in the 
form of licences to impound rivers, licences to 
abstract, and consent for works in and near riv-
ers to ensure that there is no increased risk of 
flooding. 

what haS beeN DoNe?
The EA has recently produced an opportunity 
mapping study which identifies over 26,000 ex-
isting obstructions that could be suitable for hy-
dropower. However, the paucity of this resource 
is evident when considering that development of 
all of those to their maximum potential would only 
produce 1% of the current electricity demand. A 
more realistic estimate would be less than 0.5%, 
and a recent report for the UK Government was 
even less optimistic. 

The EA has also produced a 'Good Practice 
Guide' in conjunction with the British Hydro-
power Association, which provides a 'tick-box' 
approach to assessing the possible issues sur-

rounding each hydropower application. However 
fishery and angling organisations and represen-
tative bodies consider it to be inadequate to pro-
tect fish populations, and the guide is now being 
re-considered. 

how IS thIS worKING out?
Where water is diverted through a turbine, there 
is obviously a stretch of river depleted of flow, 
which may be just a few metres or up to sev-
eral kilometres in length. Traditional hydropower 
practice is to allow a minimal residual flow and 
then take all the remaining water, up to the mean 
flow or more, for electricity generation. This is 
easiest to engineer and maximises the economic 
return of each scheme. 

This is no longer timescale considered to be 
good practice, as such a regime fails to protect 
natural variability of flows, and has been shown 
to reduce the biomass of fish and alter the struc-
ture of fish populations. Migrating fish are gener-
ally attracted to the greater flow from the turbine 
channel which, if it has no fish passage facility, 
will result in delay or prevention of migration. 
Even where a turbine is situated on, or next to, 
the impoundment, the reduction of flow over the 
weir may prevent fish passing directly over it or 
attract fish away from a fish pass, as well as ef-
fecting the ecology and morphology of the weir 
pool. 

Downstream migration issues include those as-

how new hydropower schemes 
should be managed
author:  alan butterworth
organisation:  angling trust
country:  united Kingdom
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sociated with passage through a turbine, and 
include immediate and delayed mortality, ad-
equate levels of screening, inability of fish to 
locate and use a safe passage route, and in-
creased predation.

LeSSoNS LearNeD
It is the contention of angling representative 
bodies that a Government-driven initiative of 
this potential scale of development should 
have required a Strategic Environmental As-
sessment (SEA-Directive 2001/42/EC). This 
would ensure that potential environmental 
consequences of the strategy were identified 
and assessed during planning. This should 
have included assessments of river continu-
ity, rather than the current generic approach, 
and the compatibility of the strategy with the 
EU Water Framework Directive (WFD). A SEA 
should also identify catchments where new 
schemes should not be developed for eco-

logical reasons, clearly assess the maximum 
number of schemes that might be allowed on a 
river system before unacceptable environmen-
tal impact occurs, and identify existing redun-
dant impoundments which should be removed 
to deliver WFD obligations. It is still not too late 
to undertake this task.

If hydropower in the UK is to continue in its cur-
rent haphazard manner, more robust guidelines 
and policy must address best practice, take ac-
count of current and new research, and consider 
actual and potential cumulative impacts. 

Hydropower installations often have a lifespan 
in excess of 50 years. Therefore it is essential 
not only that they do not impact excessively on 
fisheries and ecology, but also that they do not 
compromise future WFD programmes. Only then 
could they be considered 'green' and sustain-
able.

rIver SKawa (PoLaND)
Hydropower plant in the River Skawa (Poland) which was installed in 2006.
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CZARNY DUNAJEC (POLSKA)
Elektrownia wodna na Czarnym Dunajcu wybudowana w roku 2006.
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PRZYKŁAD GATUNKU

WĘDZARNIA WĘGORZA
Samice węgorza australijskiego (Anguilla austra-
lis), innego wędrownego gatunku węgorza w No-
wej Zelandii, w trakcie suszenia przed wędzeniem 
w pobliżu jeziora Forsyth (Wairewa). Jest to trady-
cyjne łowisko dla Maorysów, którzy poławiają je-
dynie srebrzyste węgorze.

Obecny stan populacji  
węgorza nowozelandzkiego 
(Anguilla dieffenbachii) 
Autor: Don Jellyman
Organizacja: NIWA
Kraj: Nowa Zelandia

WSTĘP 
Biologia i rozmieszczenie
Węgorz nowozelandzki Anguilla dieffenbachii jest 
gatunkiem rodzimym dla Nowej Zelandii. Jest to 
najczęściej spotykany gatunek ryby słodkowodnej, 
występujący od ujść rzek do ich źródeł. Jego pre-
ferowanym siedliskiem są odcinki rzek o kamieni-
stym dnie i stałym przepływie. Jest to ryba wolno 
rosnąca, zwykle 2–3 cm/ rocznie, przy czym sami-
ce mogą osiągać znaczne rozmiary i wagę, czę-
sto ponad 15 kg i 1,5 m długości. Średni wiek ryb 

w czasie migracji to 30–40 lat, a w przypadkach 
skrajnych nawet ponad 90 lat (Jellyman, 1995). 
Słodkowodny etap życia tego gatunku jest dobrze 
rozpoznany, podczas gdy etap spędzony w morzu 
kryje nadal wiele tajemnic, ponieważ nie zanoto-
wano do tej pory występowania larw (leptocefa-
li) w wodach morskich. Lokalizacje podane przez 
nadajniki satelitarne (ang. pop up tags) wskazują 
na tarliska na południe od wyspy Fidżi (Jellyman 
iTsukamoto, 2010), co potwierdzają wyniki z ba-
dań modelowych w zakresie przemieszczania się 
larw (Jellyman i Bowen, 2009). Połowy szklanych 
węgorzy są zakazane, ale prowadzone są połowy 
tradycyjne (Maorysi) oraz komercyjne. Chociaż 
dane na temat rekrutacji w dłuższym okresie cza-
su nie są dostępne, jej poziom wzbudza niepokój 
(Jellyman, 2009). 

Antropopresja 
Badania wskazały na długowieczność, ale rów-
nież narażenie gatunku na przełowienie. Podkre-
ślono potrzebę ustanowienia obszarów ochron-
nych. (Hoyle i Jellyman, 2002; Graynoth i  in., 
2008). Rybołówstwo komercyjne jest zarządza-
ne przy pomocy systemu kwotowego. W ostat-
nim okresie kwoty połowowe dla węgorza nowo-
zelandzkiego uległy obniżeniu po stwierdzeniu, 
że gatunek jest narażony przez nadmierną eks-
ploatację. W przeszłości wiele hydroelektrow-
ni nie było wyposażonych w przepławki dla mło-
docianych węgorzy wędrujących w górę rzeki (w 

okresie grudzień – luty) lub węgorzy srebrzystych 
spływających w dół rzeki. Podjęto kroki w celu 
odmiany tego stanu rzeczy. Połowy komercyjne 
węgorzy nowozelandzkich zostały wstrzymane. 
Każdy węgorz powyżej 4 kg musi zostać wyrzu-
cony bez uszkodzeń do wody. Wdrożono prze-
pisy chroniące węgorze podczas potencjalnych 
migracji. Niestety, przepisy same w sobie są nie-
skuteczne, ponieważ musi minąć 20–30 lat zanim 
węgorze osiągną stadium migracyjne, a prawdo-
podobieństwo uniknięcia złapania w tym okresie 
jest niskie. W ostatnim okresie, zarządzanie skon-
centrowane było na ustalaniu dodatkowych ob-
szarów zakazu połowów komercyjnych. 

GŁÓWNE CZYNNIKI
Węgorze nowozelandzkie to gatunek najwięk-
szych ryb słodkowodnych w Nowej Zelandii. Stano-
wią one często ponad 90% biomasy ryb w rzekach 

(Hicks i McCaughan, 1997). Należą do drapieżni-
ków ze szczytu piramidy pokarmowej, a ich połowy 
prowadzą do wzrostu liczebności gatunków będą-
cych ich ofiarami (Burnet, 1968). Obecne połowy 
komercyjne sięgają około 150 ton na rok, a połów 
przypadający na jednostkę nakładu połowowe-
go (CPUE) jest na relatywnie stabilnym poziomie 
w większości regionów w ostatnich latach. Istnie-
ją jednak duże obawy o stan populacji, z uwagi na 
fakt, że obecna rekrutacja jest na dużo niższym 
poziomie niż w przeszłości. Z uwagi na narażenie 
tego gatunku na nadmierną eksploatację, węgorz 
nowozelandzki znalazł się na liście gatunków „gi-
nących” (Allibone i in., 2009), najniżej sklasyfiko-
wanych gatunków zagrożonych. 

PLANOWANE DZIAŁANIA 
W przyszłości zarządzanie powinno opierać się 
na zwiększeniu dostępu młodocianych i doro-
słych węgorzy do ogrodzonych barierami siedlisk. 
W przypadku spadku głównych wskaźników jak na 
przykład wskaźnik rekrutacji czy połowu przypada-
jącego na jednostkę nakładu połowowego nacisk 
zostanie położony na obniżenie kwot połowowych 
i zwiększenie powierzchni obszarów chronionych. 
Chociaż węgorz japoński rozmnaża się w hodow-
lach (Tanaka i in., 2001), hodowla węgorzy nowo-
zelandzkich (stadium węgorza srebrzystego) ga-
tunku Anguilla spp. w znacznych ilościach stanowi 
nadal daleką przyszłość. 
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INtroDuctIoN

biology and distribution
The longfin eel, Anguilla dieffenbachii, is en-
demic to New Zealand. It is the most commonly 
encountered native freshwater fish being found 
from estuaries to headwaters of rivers, although 
it has a preference for stony and flowing water 
habitats. It is generally slow growing, typically 
2-3 cm/year, but females can achieve a very 
large size, sometimes > 15 kg and 1.5 m long. 

The mean age at migration is usually 30-40 
years, but can be more than 90 years in extreme 
cases (Jellyman, 1995). While the freshwater life 
cycle is reasonably well understood, the marine 
life history is poorly known as no larvae (lepto-
cephali) have been recorded to date. Ascen-
sion locations of pop-up tags indicate a likely 
spawning area in the South Fiji Basin (Jellyman 
and Tsukamoto, 2010), a result consistent with 
results from larval drift modeling studies (Jelly-
man and Bowen, 2009). Fishing for glass eels is 
not allowed, but there are important customary 
(Maori) and commercial fisheries. Although there 
are no long term databases of recruitment, there 
is concern for the level of recruitment of longfins 
(Jellyman, 2009). 

human impacts
Research has emphasized the longevity and 
vulnerability of the species to overfishing and 
highlighted the need for protected areas (Hoyle 
& Jellyman, 2002; Graynoth et al., 2008). The 
commercial fishery is managed through a quota 
system, and there have been recent reductions 
in longfin quota in recognition that the species 
is vulnerable to over-exploitation. Historically, 
many hydro dams have not had passage facili-
ties for upstream moving juveniles (December 
- February) or downstream moving silver eels 
(April-June), although steps are underway to 
rectify this. 

the current status of New 
zealand longfin eel 
(Anguilla dieffenbachii) 
author: Don Jellyman
organisation:  NIwa
country: New zealand

eeL SmoKery
Female shortfin (Anguilla australis) migratory 
eels, another eel species in New Zealand, be-
ing air-dried prior to smoking at Lake Forsyth 
(Wairewa). This is a traditional fishing site for 
Maori, who only harvest the silver eels.
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There are no commercial fisheries for silver eels. 
Any longfin eel > 4 kg must be returned un-
harmed to the water, a law designed to protect 
potential migratory eels. Unfortunately, by itself 
this regulation is relatively ineffective as it can 
take eels 20-30 years to achieve this size, and 
the likelihood of avoiding capture for this period 
is low. Recent management has focused on in-
creasing the extent of areas where commercial 
fishing is not allowed. 

Key DrIverS
Longfins are New Zealand’s largest freshwater 
fish - they frequently comprise > 90% of fish 
biomass in streams (Hicks and McCaughan, 
1997). They are important apex predators and 
their removal leads to an increase of prey spe-

cies (Burnet, 1968). Present commercial harvest 
levels are approximately 150 ton per annum, and 
CPUE (catch-per-unit-effort) appears to be rela-
tively stable in most regions over recent years. 
However, there are ongoing concerns about the 
well-being of stocks as present recruitment is 
significantly less than historic levels. In recogni-
tion of these criteria and the vulnerability of the 
species to over-exploitation, longfins are listed 
as 'declining' (Allibone et al., 2009), the lowest 
threatened species classification. 

Future DIrectIoNS
Future management will focus on improved ac-
cess for juveniles and adults alike. Should there 
be reductions in key fishery indicators like re-
cruitment indices and CPUE, then considera-
tion would be given to reductions in quota and 
possibly extending reserve areas. Although the 
Japanese eel has been spawned and reared 
in captivity (Tanaka et al., 2001), production of 
hatchery-raised juveniles (glass eels) of Anguilla 
spp. in significant quantities is still many years 
away. 

LoNGFIN eeL
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