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

At the start of the 20th century, shad were an
important commercial fish with the total annual
catch of shad from Moroccan waters (including the Oued Moulouya, which drains into the
Mediterranean Sea) being in the region of 1000
tonnes (Watier, 1918).
However, during the 1970’s the construction of
barrages resulted in a number of populations
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WSTĘP
Dobrostan populacji ryb jest potencjalnym
wskaźnikiem dobrego stanu środowiska wód
płynących. Gatunki dużych ryb wędrownych,
jak łosoś są wyjątkowe i od wieków stanowiły
przedmiot uwagi człowieka. Wspominał o nich
nawet Szekspir:

ko budowie zapory hydroenergetycznekj, która przez przerwanie ciągłości szlaków migracji
ryb może zagrażać ich populacjom. W roku 2009,
Wódz Raoni z plemienia Kayapo wraz z gwiazdą
rocka Stingiem, dotarł do wielu miejsc na świecie aby protestować przeciwko projektowi budowy elektrowni wodnej. Projekt ten może mieć
znaczące negatywne oddziaływanie na populacje ryb z powodu braku dostępu lub utratę ważnych siedlisk (Fernside, P.M., 2006).

„W Macedonii jest rzeka i w Monmouth także
jest rzeka, a nazywa się Wye w Monmouth; ale
wybiegło mi z mózgownicy imię tamtej rzeki, ale
mniejsza oto, tak są do siebie podobne jak moje palce do moich palców, a są łososie w obu.”
Źródło: William Szekspir, 1599. Henryk V, Akt
IV, Scena 7 (przekład L. Urlicha)

Ryby ze względu swoje znaczenie, wyzwalają
emocje wśród społeczeństwa i są powodem, dla
którego ludzie angażują się w ochronę środowiska wodnego. Istotne informacje środowiskowe
można uzyskać od rybaków, którzy często mają
bardzo dobrą znajomość stanu rzek i jednocześnie mocno ugruntowane, własne poglądy jak
należy działać. Uważamy, że naszym podstawowym celem jest umożliwienie migracji ryb, a edukacja środowiskowa oraz zaangażowanie społeczeństwa są zasadniczą częścią tego procesu!

Problemy związane z migracjami ryb, w miarę
wzrostu świadomości społeczeństw, przyciągają coraz większą uwagę ludzi na całym świecie,
rozwój nowoczesnych mediów usprawnia komunikację społeczną. Na przykład, społeczności
plemienne w Brazylii, których utrzymanie zależy
od połowów ryb zorganizowały protesty przeciw-

7.1 WYMIANA INFORMACJI
Bardzo istotne jest skuteczne rozpowszechnianie
wiedzy eksperckiej na całym świecie. Jeżeli problemy związane z migracją ryb nie zostaną odpowiednio przedstawione, wsparcie polityczne i finansowe dla działań na rzecz migracji ryb będzie
trudne do osiągnięcia. W tym kontekście, niezależne, krajowe panele ekspertów w zakresie migracji ryb mogą być skuteczna platformą wymiany informacji i doświadczeń. Panele działają jak
centra eksperckie w odniesieniu do wszystkich
zagadnień związanych z migracją ryb oraz przepławkami. Oferują porady na temat kryteriów
i standardów projektowania przepławek, jak również najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie, na
temat wdrażania odnośnych lokalnych i regionalnych rozporządzeń oraz, co najważniejsze, oferują pomoc i porady dla osób i instytucji zajmujących
się tymi zagadnieniami. Niektóre panele eksperckie mogą również pomóc w zakresie dostępności
grantów i innych źródeł finansowania dla projektów budowlanych, zarządzania projektami, finansowania badań i rozwoju, a także na utrzymanie
danego obszaru lub krajowych baz danych.

Inne przykłady komunikacji pomiędzy ekspertami
międzynarodowymi odnoszą się do krajów, które leżą na terenie jedne zlewni, jak na przykład Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowe ds. Dunaju (www.
iad.gs) oraz program wymiany informacji i wiedzy Komisji ds. Zlewni Mekongu (www.mrcmekong.org).
Od roku 2009, specjaliści ds. migracji ryb z całego świata rozpoczęli wymianę informacji i wiedzy
na temat spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez „World Fish Migration
Network” („Światową Sieć ds. Migracji Ryb), „Fish
Ecology Network” (Sieć Ekologii Ryb) oraz „Dam
Removal and Fish Passage Network”(Sieć ds.
usuwania zapór i przepławek”) na portalu LinkedIn
(www.linkedin.com). Sieci te szybko się rozrastają
i są cennymi forami wymiany informacji.
Sympozja
Uzupełnieniem istniejących sieci eksperckich są
międzynarodowe konferencje i sympozja dostarczające okazji do wymiany cennych informacji
na temat ogólnych zagadnień, takich jak renaturyzacja rzek oraz bardziej szczegółowych kwestii
technicznych, takich jak projektowanie i budowa
urządzeń migracji ryb. Ostatnie istotne międzynarodowe sympozja odbyły się w 2011 i 2012 roku, w tym w Stanach Zjednoczonych (International
Fish Passage Conference, Międzynarodowa Konferencja Urządzeń Migracji Ryb), w Brazylii (The
Second International Symposium on Fish passages in South America, Drugie Międzynarodowe
Sympozjum Urządzeń Migracji Ryb w Ameryce Południowej) oraz w Austrii (International Conference on Ecohydraulics, Międzynarodowa Konferencja Ekohydrauliki, która jest organizowana co dwa
lata). Informacje na temat konferencji i sympozjów
można uzyskać przez sieć LINKEDin (INKEDin network) i stronę www.fromseatosource.com

Wymiana informacji, w tym raportów z badań, dokumentacji projektowych i publikacji naukowych
jest bardzo istotna, ponieważ pozwala na korzystanie z doświadczeń innych ludzi. Należy zwrócić
szczególną uwagę na możliwości udostępnienia
wiedzy w języku angielskim, ponieważ wiele publikacji i raportów jest dostępnych jedynie w lokalnych językach!
Panele i sieci eksperckie
Panele eksperckie zaprezentowane poniżej ułatwiają bezpośrednią komunikację pomiędzy organizacjami i władzami regionalnymi a organizacjami pozarządowymi. Międzynarodowe sieci
eksperckie mogą również służyć wymianie wiedzy
dla wspólnej korzyści. W Europie, grupą ekspercką w zakresie migracji ryb jest Europejska Komisja Doradcza ds. Rybactwa Śródlądowego FAO
(EIFAC), która spotyka się regularnie w celu omawiania transgranicznych problemów związanych
z migracjami ryb. Komunikacja pomiędzy krajami
w Europie poprawiła się znacznie dzięki wdrożeniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Internet
Internet jest ważnym medium wymiany informacji.
Interaktywne systemy informacyjne, jak na przykład
system mapowania GIS są także obiecującymi narzędziami wymiany wiedzy. Przykłady obejmują:
• Europejski System Informacji dotyczący ryb Łososiowatych - ESIS (European Salmonid Information System) (Dijkers i bij de Vaate, 2002).
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Life cycle
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Młody łosoś (stadium parr). Osobniki w tym stadium zasiedlają rzeki o żwirowym dnie i odżywiają się bezYoung Atlantic salmon (called parr) grow up in rivers where they live for 1 to 8 years before smolting
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Dobrym przykładem zastosowania wiedzy interesariuszy jest Strategia dla Ryb Rodzimych zlewni Murray–Darling (Murray-Darling River Authority,
2003). Strategia ma na celu zapewnienie przetrwania populacjom ryb w zlewni rzeki i obejmuje specjalne programy edukacyjne, zwiększające
świadomość społeczną. Strategia powstała przy
udziale lokalnych rybaków i bazuje na ich długoletnim doświadczeniu, uzupełniającym naukowe
podejście do zasobów ryb w zlewni. Strategia dla
Ryb Rodzimych (www.mdba.gov.au) bierze również pod uwag doświadczenia wędkarzy rekreacyjnych. Tym samym wiedza lokalna, historyczna
i kulturowa stanowią podstawę zarządzania różnymi populacjami ryb w zlewni (Murray-Darling River
Authority, 2011).

WSKAZÓWKI
• Porozumienie pomiędzy ekologami, inżynierami i hydrologami jest konieczne w celu uzyskania dobrych rozwiązań
w zakresie migracji ryb;
• Należy zidentyfikować wspólne cele i interesy jako podstawę współpracy pomiędzy organizacjami;
• Niezbędne jest organizowanie spotkań
informacyjnych w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie ryb i ich
wędrówek. Spotkania należy ilustrować
praktycznymi przykładami. W Holandii
i Wielkiej Brytanii takie spotkania okazały
się bardzo skuteczne;
• Warto opracować gry dla dzieci o tematyce wędrówek ryb. Dzieci uczą się poprzez zabawę. Przykłady takich gier podane są w poradniku;
• Zarządzający gospodarkę wodną, organizacje ekologiczne, organizacje rybackie i wędkarskie itd. powinny współpracować w zakresie edukacji i opracowania
programów i materiałów edukacyjnych;
• Angażowanie studentów w programy monitoringu może okazać się skuteczną formą prowadzenia badań i nie tylko z powodu oszczędności kosztów. Wspólny
monitoring daje również możliwość efektywnego szkolenia i rozwoju oraz dostarcza studentom inspirujących doświadczeń.

Przed zaangażowaniem partnerów we wspólne
działania, wymagane jest zrozumienie problemów
lokalnych oraz priorytetów w tym zakresie, jak również jasne wyodrębnienie potencjalnych obszarów
współpracy. Ważne jest nakreślenie uzgodnienie osiągalnych celów przed rozpoczęciem działań. Jeżeli różne grupy interesu mają różne cele, to
partnerstwo może okazać się nierealne.
Rodzaj i zakres zobowiązań podjętych przez każdego partnera powinien być jasno określony. Należy wziąć pod uwagę, że partnerzy mogą dysponować nakładami na różnym poziomie i różnego
rodzaju. Na przykład, niektórzy mogą oferować
wiedze techniczną, podczas gdy inni wiedzę
praktyczną, lokalne doświadczenia, silę roboczą
lub zapewnić pomoc przy projektowaniu i konsultacjach w zakresie przepławek. Celem powinno
być osiągnięcie jak największej zdolności działania przez włączenie różnych możliwości oferowanych przez poszczególnych partnerów.

• Jasno i dokładnie określone cele, w pełni zrozumiałe przez wszystkich partnerów;
• Ciągły nacisk na realizację celu, jako punktu odniesienia w realizacji projektu pozwalającego na
śledzenie postępów;
• Jasno określona odpowiedzialność każdego
z partnerów.

Nie jest możliwe wyłonienie ogólnych zasad partnerstwa, ponieważ każda sytuacja różni się dzięki
lokalnym czynnikom, jak dostępni partnerzy, skala i charakter zadań, lokalna polityka oraz koszty
i dostępne zasoby.

7.3 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Zintegrowana gospodarka wodna nie dotyczy tylko wód powierzchniowych i brzegów rzek, ale całej
powierzchni zlewni. Kluczowi interesariusze mogą
być łatwo rozpoznani, ale z cała pewnością także cała społeczność zlewni rzeki może mieć swój

Skuteczne partnerstwo musi spełniać następujące warunki:
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udział w projektach prowadzonych celu poprawy
stanu środowiska. Mieszkańcy każdej zlewni tworzą różnorodną i rozproszona grupę. Autorzy poradnika uważają, że ludzie powinni poznać problemy gospodarki wodnej. Również zagadnienia
związane z migracją ryb powinny być podawane
do wiadomości szerszej społeczności w celu lepszego ich zrozumienia.
Również ludzie zawodowo związani z gospodarką wodną powinni słuchać i liczyć się z opinią publiczną, zarówno organizacji lub grup lobbystów,
jak również poszczególnych osób. W Europie nigdy nie było to tak istotne, ponieważ widoczne są
działania związane z migracją ryb, wdrażane na
mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej, a ich skutki
wyraźnie określone i częściowo wdrożone.
Ważne jest, aby informować społeczeństwo w formie łatwej do zrozumienia, która pomaga na wyciagnięcie własnych wniosków w zakresie priorytetów. Jeżeli nie wyjaśnimy dostatecznie jasno,
że swobodna migracja ryb jest hamowana przez
zapory i tamy, które nie posiadają przepławek, to
możliwe, że problem nie zagości na długo w głowach polityków. Przekazywane informacje powinny być dostosowane do tej części społeczeństwo,
do której mają trafić. W przypadku niektórych grup
można na początku przekazać wiadomości na temat cyklu hydrologicznego, sposobach użytkowania wód, i dlaczego wodą należy gospodarować
oszczędnie. Dla innych grup ważniejsze mogą
okazać się informacje na temat wymagań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej lub żeglugi. Strategia zrozumienia zagadnień związanych
z migracją ryb jest konieczna aby prawdziwie zgłębić te problemy i nakreślić działania priorytetowe.
Zaznajamiając społeczeństwo z pojęciami związanymi z cyklem hydrologicznym oraz racjonalnej gospodarki wodnej, można osiągnąć lepsze
zrozumienie znaczenia gospodarki wodnej. Dodatkowo można przekazać informacje dotyczące
problemów związanych z zarządzaniem środowiskiem, jak również środków stosowanych w celu
ich rozwiązania. Problemy te są przecież szczególnie widoczne w koncepcji ciągłości rzeki dla
migracji ryb.

Coraz częściej siła Internetu wykorzystywana jest
do przekazywania informacji na temat wędrówek
szerszemu społeczeństwu. Coraz częściej media
społeczne mogą być skutecznie wykorzystywane do
przekazywania informacji na temat migracji ryb, na
przykład świadomość społeczna na temat zmniejszania się zasobów rybnych Brytanii (głównie mocno eksploatowanych zasobów ryb w Północnowschodnim Atlantyku) została podniesiona w 2011
roku w Wielkiej Brytanii poprzez bardzo skuteczną
i popularna serię programów telewizyjnych, będących częścią intensywnej kampanii zatytułowanej
Ryba za burtą (Fishfight). W kampanię zaangażowani byli celebryci oraz społeczeństwo. Wspólnie
starano się uzyskać poparcie polityków i sieci handlowych, a w końcu Komisji Europejskiej podczas
dyskusji nad reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Więcej informacji na stronie: www.fishfight.net.

raising awereness
Uświadamianie
Ryby
są popularnym
informacyjnym
i mogą
służyć
podniesienia
świadomości
zakresie
popraFish are
popular fortematem
communication
purposes
and
can do
raise
high awareness
for a wmore
clean
and
wy
stanyriver
środowiska.
Na górze
złowiony
rzece
Ätran (Szwecja)
przy zaporze,
która
będzie
healthy
environment.
On po
thelewej:
left ałosoś
salmon
caughtw in
the River
Ätran (Sweden)
at a dam
which
will
rozebrana
w in
2013
roku.
górze
szczupak
uznany
za najsłynniejszego
szczupaka
w Holandii
be removed
2013.
TheNa
pike,
on po
theprawej:
right, was
the most
famous
pike of The Netherlands
in 2007.
'The
w
2007 roku,
nazwany
„Potwórem
z jeziora
Oldambt”
(© Groene
Fotografie).
Na dole,
grupa
monster
of Lake
Oldambt'
(© Groene
Zoden
Fotografie).
BelowZoden
a crowd
of children
with pra
or dzieriver
ci
z
sumem
rekinim
(Pangasianodon
hypophthalmus),
który
jest
blisko
spokrewniony
z
sumem
z
Mekongu
catfish (Pangasianodon hypophthalmus). River catfish are closely related to the Mekong giant catfish,
(Pangasiandon
gigas), akrytyczne
występującym
jedynie
w rzece
Pangasiandon gigas,
critically zagrożonym
endangeredgatunkiem
Mekong endemic.
Fishers
harvest
both Mekong.
the river Rybacy
catfish
łowią
zarówno
suma
jakthey
i suma
z Mekongu
w Tonle
czasieSap
ich Lake
migracji
pomiędzytojeziorem
TonleRiver
Sap
and the
Mekong
giantrekiniego
catfish as
migrate
from the
(Cambodia)
the Mekong
(Kambodża)
rzeką
Mekong
pod
sezonu
deszczowego ( © Zeb Hogan / WWF-Canon).
at the end ofathe
rainy
season(
©koniec
Zeb Hogan
/ WWF-Canon).

7.4 EDUKACJA
Poprawę świadomości ekologicznej oraz dbałość
o stan środowiska można uzyskać poprzez odpowiednia edukację. Ta wiedza może przyczynić się
do poprawy poziomu życia społeczeństw lokalnych i krajowych. Osobiste zaangażowanie i motywacja tych, którzy edukują jest istotne, ponieważ
entuzjazm jest dobrym katalizatorem dla sukcesu.
Nasze podejście do edukacji obejmuje przekazywanie podstawowej wiedzy, ale powinno być uzupełnione przez doświadczenie, które wynika wyłącznie z procesu uczenia się przez całe życie.
Edukacja jest ważna też dla studentów, ponieważ
pozwala im tworzyć własne opinie, łączyć fakty
i uczy dokonywania wyborów z korzyścią społeczeństwa.
W odniesieniu do gospodarki wodnej edukacja
społeczna powinna zawierać informacje o cyklu
hydrologicznym oraz znaczeniu wody dla środowiska i dla społeczeństwa. Europejska Komisja
Doradcza ds. Rybactwa Śródlądowego (EIFAC)
stwierdziła (FAO, 2000) że w wielu częściach
świata należy stworzyć system szkolenia profesjonalnych rybaków w celu zapewnienia przyszłości rybactwu śródlądowemu. Edukacja ta powinna
obejmować naukę o problemach środowiskowa to
powinny zawierać informacje o ekologii ryb, w tym
zwyczajów migracyjnych. Należy również przeka-
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nally
sponsored
by the National
Parkfinansowany
Service as
nally sponsored by the National Park Service as
przez
Służbę Parków
Narodowych
jako wspóla
collaborative
effort of
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a collaborative effort of riverside Conservation
na inicjatywa
Departamentu
Ochrony
Przyrody
Districts
and the
Bucks County
Riverboat
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Districts and the Bucks County Riverboat Co.,
EDUKACJA
NAPoNtooN
ŁODZI PŁYNĄCEJ
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rIver
otter
boat
rIver
otter PoNtooN boat
OTTER
Educational program for school children on the
Educational
programdla
fordzieci
school
on the
Program
edukacyjny
w children
wieku szkolnym
River
Otter
pontoon boat.
River
Otter pontoon
prowadzony
na łodzi boat.
pontonowej
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this unique program
not only
(Conservation
Districts)
oraz sends
Bucksprofessional
County Rithis unique program
not only
sends
professional
educators
into
schools
to
present profesjonalinformation
verboat
Co.,
to
nie
tylko
wysyłanie
educators into schools to present information
in thenauczycieli
classroom;doitszkół
brings
the students
to prethe
nych
w celu
dokonania
in the classroom; it brings the students to the
Delawareale
River
to experience
the river
to
zentacji,
również
zabieraniealldzieci
nadhas
rzekę
Delaware River to experience all the river has to
teach.
Delaware,
w celu przeprowadzenia zajęć w teteach.
renie.
how DID It worK out?
how DID It worK out?
CO
UDAŁO SIĘ
ZROBIĆ?
Connecting
classroom
learning with real life
Connecting classroom learning with real life
Połączenie
nauki
o rzece
w klasie
i wa terenie
studies of the
local
watershed
fosters
sense
studies of the local watershed fosters a sense
sprzyja
poczuciagiving
lokalnego
patriotyzmu
of placetworzeniu
and community,
students
an apof place and community, giving students an apipreciation
przybliża for
uczniom
tajniki środowiska
naturalnehow science
concepts affect
their
preciation for how science concepts affect their
go.
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poznają tematykę
„wodną”topodczas
environment.
are introduced
waterenvironment. Students are introduced to waterpierwszej
lekcji
udzielanej
przez
lokalnego
shed topics
during
an initial
classroom
visitwykłafrom
shed topics during an initial classroom visit from
dowcę
ochrony środowiska.
Gra w piłkę
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Engaging
the
a conservation district educator. Engaging the
ciu
wielkiego
uczniom
zrozumieć,
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in aglobusa
beach pozwala
ball 'globe'
toss helps
them
students in a beach ball 'globe' toss helps them
że
choć ziemia
pokryta
jest wour
75%
przez
to
discover
that even
though
earth
is wodę,
covered
discover
that even
though our
earth is
tylko
jej ułamek
(0,001%)
dostępny
dlacovered
naszeby over
75% water,
only ajest
fraction
(.001%)
of that
by użytku.
over 75% water, only a fraction (.001%) of that
go
water is available for our use.
water is available for our use.
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Delaware
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as a navigational
tool during
bird
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amerykańskich
i innych
ptaków
rejsu
po
rzemigration.
Passing
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a
bridgewhile
while
Bald Eagles
or other
birds podczas
spotted
onaboard
the
ce
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omówienie
roliofrzeki
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learn
about
the
ferry
riverpozwalają
mightOtter,
lead
a discussion
the
use
of the
jako
miejsca
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wędrówek
ptaków.
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as a navigational
tool
during Podbird
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existed
before
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na łodzi
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Passing
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whilemany
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learn
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and
other
wej
uczniowie
poznają
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promu,
który
łąthe River Otter,
learn
about
the
ferry
interesting
facts students
about their
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Teachers
and
czył
brzegi
rzeki
przed
powstaniem
mostu.
Uczą
service which
the bridges.
They
students
have existed
praisedbefore
this program
and
addisię
także
o the
kanale,
i innych
learn
about
canal,powodziach
the floods and
manyintereother
tional
funding has
been made
available.
More
sujących
dotyczących
rzeki.
Nauczycieinterestingfaktach
facts about
their river.
Teachers
and
information
is chwalili
available
at www.bucksccd.org
le
i
uczniowie
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Udało
się
zdobyć
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finansowanie.
Więcej
informacji
na
tional funding
has been made
available.
More
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LeSSoNS
LearNeD
information is available at www.bucksccd.org

Students today are increasingly suffering from
WNIOSKI
Nature
Deficit
Disorder, a phrase coined by RichLeSSoNS
LearNeD
Obecnie uczniowie często cierpią na „utratę konard
Louv in
his book,
'Last Childsuffering
in the Woods'.
Students
today
are increasingly
from
taktu z przyrodą”, zaburzenie opisane przez RiNature
Deficit
Disorder,
phrase coined
RichThey
often
come
to theaclassroom
withbyvery
little
charda Louv w książce Ostatnie dziecko lasu.
ard Louv
in his book,
'Last
Child in the Woods'.
prior
knowledge
of
the
environment.
Programs
Często przychodzą do szkoły z niewielką wiedzą

that bring students outdoors will continue to be
important in linking scientific concepts learned
o środowisku naturalnym. Programy nauczania
thestudents
classroom,
and will
thecontinue
students
who are
thatinbring
outdoors
to be
prowadzone w terenie są ważnym sposobem łąimportant
in linking
scientific these
concepts
learned to the
charged
with learning
concepts,
czenia koncepcji naukowych wykładanych w klain the
and the students who are
real,classroom,
outside world.
sie z rzeczywistym światem przyrody.

They often come to the classroom with very little
prior knowledge of the environment. Programs

charged with learning these concepts, to the
real, outside world.

DeLaware
rIver
RZEKA DELAWARE
DeLaware rIver
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wykonując
żylearning asoceny
they jakości
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w
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and następnie
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the macro-invertebrate
wiedza
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isdo
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to deterlife
of
the
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This
information
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to deterrzeki. Uczniowie dowiadują się jak
działania
promine the health of the watershed and students
mine the na
health
the watershed
students
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lądzieofwpływają
na stanand
rzeki.
learn how actions on the land affect conditions
learn how actions on the land affect conditions
in the water. Historical and cultural information
in the water.
Historical
and cultural jest
information
Wiedza
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i merytoryczna
uzupełis also blended with scientific information during
is alsowiedzą
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podczas
godzinnego
rejthe one-hour journey upriver aboard the River
the łódką
one-hour
journey na
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aboard
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Uczniowie
poOtter pontoon boat. Students learn about AmeriOtter pontoon
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learn about Ameriznają
zwyczajeboat.
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amerykańskich,
które
can Eels that live in the river but migrate to the
can w
Eels
that ale
livemigrują
in the river
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to the
żyją
rzece,
do Morza
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Sargasso
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go
w Oceanie
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They learn about the American Shad which live
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the American
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alozy amerykańskiej,
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Fish migration
Day
Dzień
Migracji Ryb

the
FISh
mIGratIoN
Day Got the
atteNtIoN oF reGIoNaL
tv StatIoNS
DZIEŃ
MIGRACJI
RYB WZBUDZIŁ
ZAINTERESOWANIE
LOKALNYCH
STACJI TELEWIZYJNYCH

authors:
Autorzy:
authors:

1
2
1
2
Silvia
mosterd
breve
1, Niels
2
Silvia
Mosterd
, Niels
Breve
Silvia
mosterd
, Niels
breve
3
3
and
herman
wanningen
3
i Herman
Wanningen
and herman wanningen
1
organisation:
regional
Noorderzijlvest
1,
Organizacja:
Zarządauthority
Gospodarki
Wodnej
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regional water
water
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Noorderzijlvest
,
2
1
Dutch angling
angling, Holenderski
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and
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Dutch
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and
3 3
wanningen
water
consult
i Wanningen
wanningenWater
waterConsult
consult3
country:
the
Netherlands
Kraj:
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country:
the Netherlands

WSTĘP
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swobodnej
ryb jest
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of
necessary
to
achieve
Free migration
migration
of fish
fish is
ismigracji
necessary
to konieczachieve
ne
dla zachowania
dobrego
stanu
zasobów
ryb.
healthy
fish
stocks.
Several
species,
including
healthy fish stocks. Several species, including
Wiele
gatunków,
takich
jak
łosoś,
troć,
jesiotr
i
węsalmon, sea
sea trout,
trout, sturgeon
sturgeon and
and eel,
eel, migrate
migrate
salmon,
gorz
wędrują
pomiędzy
morzem
i rzekami.
Bariebetween
the
sea
and
rivers.
These
species
are
between the sea and rivers. These species are
ry
piętrzące takie jak zapory,
tamy i śluzy,
zbudoparticularly
particularly threatened
threatened by
by barriers
barriers such
such as
as weirs,
weirs,
wane
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potrzeby
regulacji
rzek,
hydroelektrowni
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and
sluices,
built
for
water
management,
dams and sluices, built for water management,
ihydropower
osuszania gleby stanowią
szczególne za and
grożenie
hydropower and
and land
land drainage.
drainage. Water
Water and nanadla
tych
gatunków
ryb.
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odpowiedzialne
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ture managers
managers in
in Europe
Europe have
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the position
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migratory species
species with
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na celu
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around barriers,
barriers, to
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drownych
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on their
their journey.
na zaporach w celu umożliwienia migracji ryb.
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oraz zaangażowainvolvement
involvement (including
(including children
children and
and parents).
parents).
nia
społecznego
(dzieci
i
rodziców).
Pierwszy
th
The
first
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Migration
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was
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on the
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14th
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Ryb
został
zorganizowany
14event
maof
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2011
in
the
North
Sea
Region.
The
of May 2011 in the North Sea Region. The event
ja 2011 roku w regionie Morza Północnego przez
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was organized
organized by
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the Living
Living North
North Sea
Sea Project
Project
Projekt Żyjące Morze Północne (Living North
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is funded
funded by
by the
the
(www.livingnorthsea.eu),
Sea Project), finansowany przez Unię EuropejEuropean Union.
Union.
European
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more than
than 25
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in the
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Podobnie
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insects
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and
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ryb,
could
also
play
the
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a sea
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grę o węgorzu
(www.elyeel.eu).
W Daof
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additionally
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awareness
of
of
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additionally
raised
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of
nii specjalny dzień połączono z wizytą
w lokalnym
dam removal
removal
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migratory
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for
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how
DID
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DIDrzekach
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The
first
Fish
Migration
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The first Fish Migration Day
Day was
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JAKIE OSIĄGNĘLIŚMY WYNIKI?
and by the end of the day 5,000 people had visitPierwszy Dzień Migracji Ryb stał się wielkim
ed the event. The day created publicity in regionsukcesem. Liczba odwiedzających pod koniec
al and national press, internet, and also radio
dnia osiągnęła liczbę 5.000 ludzi. Ten dzień stał
and TV stations such as the BBC in the United
się dobrą reklamą w prasie regionalnej i krajoKingdom. The National Geographic magazine
wej, Internecie, w stacjach radiowych i telewizyj(Dutch edition) also covered the event in an
nych, takich jak BBC w Wielkiej Brytanii. Magaarticle on migratory fish. There is now an inizyn National Geographic (wydanie holenderskie)
tiative to organize a worldwide follow-up in 2014
wspomniał o tym wydarzeniu w artykule na te(www.wanningenwaterconsult.nl).
mat ryb wędrownych. Zaproponowano, aby w latach 2013/2014 zorganizować taki dzień na skaCommunication
expert Silvia Mosterd described
lę
światową.
her experiences:
“We worked
withSilvia
the Mosterd
neighbouring
Specjalista
od together
komunikacji,
opisuRegional
Water
Authority
Hunze
en Aa’s
and
je swoje wrażenia: „Razem z Zarządem
Gospothe regional
board
fun
darki
Wodenj fishery
Hunze en
Aa’sand
orazorganised
regionalnąaradą
educational day
at two fishways.dzień
We organised
rybołówstwa
zorganizowaliśmy
edukacyja wide
activities for families
with chilny
przy range
dwóchofprzepławkach.
Zorganizowaliśmy
dren,
starting
with
a
fish
migration
day
at the
wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi, poczynając
fishway.
Here
children
pushed
two
big
colourod dnia migracji ryb zorganizowanego przy przeful fish (divers
dressed
up) in the
water in przez
front
pławce.
Dzieci miały
za zadanie
przepchać
of the fishway.
They
cheered
to help
the(przebrafish get
przepławkę
dwie
wielkie
kolorowe
ryby
through
the
fishway and
reach
their spawning
arni
za ryby
nurkowie).
Dzieci
dopingowały
«ryby»,
eas and,
I’m happyprzez
to say,
they madei itdotarły
there! do
żeby
przepłynęły
przepławkę
In the centre
of the
village ofżeRoden
set up
tarliska,
i muszę
powiedzieć,
udało we
im się!
three tents next to a historic manor. Each tent
hadcentrum
a theme:
underwater
world
fish,
W
wioskithe
Roden
ustawiliśmy
trzy of
namioty
w
pobliżu starego
dworu.
każdym fish.
namiocie
poboundaries
for fish,
and W
travelling
Visitors

wieszono tematyczne dekoracje: podwodny świat
could explore the underwater world of fish by
ryb, granice dla ryb oraz wędrujące ryby. Odwieexamining fish and water insects in tanks. They
dzający poznawali świat ryb i mogli obserwować
could look at schematic models of pumping stażywe ryby w akwariach oraz owady w specjalnych
tions and sluices which are barriers to fish. They
pojemnikach. Mogli zobaczyć modele przepomcould also see solutions to this problem in picpowni i śluz, które stanowią bariery dla ryb. Mogli
tures, video and text, but also during the visits
tez poznać możliwe rozwiązania braku drożności
to the fishways. Children won a prize when they
rzek, również w formie animowanej, jak i podczas
hung up their coloured picture of a travelling fish
zwiedzania przepławek. Dzieci dostawały nagroin the big fishnet. Adults who wanted to escape
dy po zawieszeniu pokolorowanej ryby wędrownej
the busy activities were able to visit an exhibition
w wielkiej sieci. Dorośli, którzy chcieli odpocząć od
of underwater
pictures
‘Beeldschoon
Waaktywnych
zajęć,
mogli called
zwiedzić
wystawę zdjęć
ter’
(Ed:
'beautiful
water').
podwodnych zatytułowaną Piękna woda (Beeldschoon Water).
Alongside the day full of activities we also had
a regional fish
campaign,
only to
Równolegle
do migration
pełnego atrakcji
dnianot
odbywała
attract
peoplenatorzecz
visit the
migrationnie
day,
but
się
kampania
ryb fish
wędrownych;
tylko,
alsozachęcić
to tell them
story of fish
migration.
In
aby
ludzi the
do przyjścia,
ale również,
by leadvertisements
and
free
publicity,
people
piej poznali tajniki migracji ryb. W reklamach i bezwere able
to readodwiedzający
about fish migration
and the
płatnych
folderach
mogli przeczytać
fish barieriach,
encounterktóre
while
travelling
obarriers
migracji that
ryb oraz
ryby
napotythrough
the waters
of the
northern
part of The
kają
podczas
wędrówek
w rzekach
północnej
HoNetherlands.
campaign
and the
landii.
Poprzez Between
kampanie ithe
dzień
migracji udało
się
activity
day do
weponad
reached
500,000
people
nam
dotrzeć
500over
tys. ludzi
w północnej
in the Holandii
Northern
part of The że
Netherlands
with
części
z przesłaniem,
nasze działania
therzecz
headline
message
our workWydarzenie
on fish mina
migracji
ryb sąthat
konieczne.
gration
is necessary. The event was a complete
było
sukcesem!”.
success!“
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Centrum Informacyjne
„Mosellum”
Information
centre 'mosellum'
Autorzy:
Bettina
Thiel,
Andreas
Christ
andand
Josef
Groß
authors:
bettina
thiel,
andreas
christ
Josef
Groß
Organizacja: Ministerstwo
organisation:
ministry of Środowiska,
environment,Żywności,
agriculture,
Rolnictwa,
Uprawy Winorośli
food, viniculture
and forestry of
oraz
Leśnictwa Nadrenii Palatynatu
rhineland-Palatinate
Kraj:
Niemcy
country:
Germany

WSTĘP
INtroDuctIoN
Od
1958
doto1964
roku
From
1958
1964,
therzeka
RiverMozela
MosellewinNiemczech
Germany
została
skanalizowana
(poszerzona
i uregulowana
was canalized (expanded and regulated
via the
poprzez instalację stopni wodnych i śluz żeglugoinstallation of dams and locks) from the city of
wych) od miasta Metz we Francji do ujścia do ReMetz in France to the confluence with the Rhine
nu w Koblencji. Budowle te pozwalają na żeglugę
in Koblenz. The dams enable large cargo ships
dużych statków towarowych na Mozeli i stwarzato navigate on the Moselle. They also provide
ją dogodne warunki dla lokalizacji hydroelektrowopportunity for hydroelectric power. Unfortuni. Niestety kanalizacja koryta zmieniła całkowicie
nately this has also changed the entire ecologiekosystem rzeki.
cal system of the river.
W celu umożliwienia migracji ryb w Mozeli zbuIn order to enable fish to migrate through the Modowano nowe przepławki na każdej z dziesięciu
selle again, upstream to their spawning habitats,
zapór niemieckich od Koblencji do Trier. W zależnew fish passes are being built at each of the 10
ności od właściwości technicznych zapory dobraGerman dams from Koblenz to Trier. Depending
ne zostaną specjalne projekty przepławek, jak na
on the specific conditions at each dam techniprzykład przepławka szczelinowa. Nie znaleziono
outSIDe
vIew
WIDOK Z MOZELI
NA CENTRUM
The
Information
centre
Mosellum
in Koblenz,
Centrum edukacyjne
Mosellum
w Koblencji,
NiemGermany
(© Thomas
cy
(© Thomas
Müll). Müll).

do
pory skutecznego
rozwiązania
dla ułatwiecaltej
designs
will be chosen
such as a vertical
slot
nia
migracji
w
dół
rzeki,
ale
badania
w
tym zakrepass. For downstream migration a satisfactory
sie
trwają.has not yet been found, but research is
solution
continuing.
CO ZROBILIŚMY?
W pobliżu nowych przepławek w Koblencji zbuwhat DID we Do?
dowano centrum edukacji „Mosellum”. Dzięki cenNext to the new fish pass in Koblenz an Informatrum odwiedzający mogą dowiedzieć się, że ryby
tion centre, the 'Mosellum' has been built. It gives
wędrują pomiędzy tarliskami i żerowiskami aż do
visitors the oppertunity to learn why it is impormorza. „Mosellum” obejmuje cztery obszary wytant that fish are able to migrate between their
stawiennicze. Budynek jest wielopoziomowy, ale
spawning and feeding grounds and the sea. The
istnieje możliwość zaglądania z jednego obszaru
Mosellum has 4 different exhibition areas, and
do drugiego.
the building is separated in split-levels so that it
is possible to look from one area to the other.
Pierwsza wystawa obejmuje geologię regionu oraz
historię jego rozwoju. Część centrum pt. „Brzeg”
The first exhibition area focuses on the region's
pokazuje różnorodność lokalnych siedlisk flory
developmental
history. This 'Shore'
igeology
fauny w and
i wzdłuż
Mozeli.
exhibit also reflects the diversity of the local
habitats
of thewystawienniczy
flora and fauna„Statek”
in and along
the
Drugi
obszar
pokazuje
Moselle.
zmiany zachodzące w rzece Mozeli na przestrzeni
lat, w szczególności konflikty pomiędzy interesaTheekonomicznymi
next exhibit area,
the 'Ship', gives
overmi
i środowiskowymi,
jakan
również
view ofrozwiązania
the changes
to wielowarstwowego
the Moselle over time
pewne
tego
konexploring
the tensions
between
and
fliktu.
Odwiedzający
mogą
składać economic
puzzle o temaenvironmental
interests,
and
presents
some
pretyce Mozeli , w którym odcinki rzeki pomiędzy zaliminaryw solutions
toczęści
this multifaceted
porami
niemieckiej
Mozeli muszaconflict.
zostać
Visitors w
can
assemblesposób,
pieces of
Moselle
puzzle
ułożone
odpowiedni
taka aby
statek
mógł
in which
the rzeki.
sections
between
the dams
on odthe
płynąc
w dół
W dalszej
części
wystawy,
German part
of the
Moselle
to be
lined up
wiedzający
mogą
zmierzyć
siłęhave
mięśni
porównując
in do
thesiły
correct
way so
that a ship (a marble) is able
ją
elektrowni
wodnej.
to travel down the river. In another exhibit people
candole
measure
the znajduje
power of się
their„Podwodny
muscles inświat”,
comNa
centrum
parison
to the hydroelectric
station. Wiektóry
odsłania
tajemnice rybpower
i ich siedlisk.
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WIDOK
Z CENTRUM NA MOZELĘ
Obszar
wystawy,
cudowny widok
rzekę (© EvaExhibiton
area 'Lookout'
with ana
wonderful
view
-Maria
Finsterbusch).
over the
Moselle (© Eva-Maria Finsterbusch).

Further
downstairs
the 'Underwater'
exhibit siefole gatunków
ryb migruje
pomiędzy różnymi
dliskami.
nichhabitats.
są znacznie
cuses
on Niektóre
fish and ztheir
Manyoddalone.
species
Wystawa
pokazuje
dwa different
przykładyhabitats,
ryb, które
węof
fish migrate
between
some
drują
na are
długich
– węgorze
i łosoof
which
quitedystansach
a great distance
apart.
The
sie – przybliżając
ich skomplikowane
cykle życia.
exhibit
takes 2 examples
of long-distance
miZdjęcia,
opisy
oraz
filmy
pokazują
dziwne
zachogratory fish - eel and salmon - and looks at
their
wania larw
węgorza,
jak również
zmysł
complex
and
sometimes
perplexing
lifeorientacji
cycles.
łososia. Wystawa
też różne all
gatunki
ryb
Photos,
texts, andpokazuje
videos examine
aspects
żyjącethe
w Mozeli.
Chybastrange
najbardziej
spektakularfrom
eel larvae's
behavior
to the
ną częściąsense
wystawy
jest miejsce,
w Fish
którym
przez
salmon's
of orientation.
The
Species
trzy
okna
można
obserwować
ryby
przepływające
Display offers information on nearly all Moselle
przez fish.
przepławkę.
River
Perhaps the most spectacular part of
this exhibition area is the possibility to spot fish
Ostatni
etapfish
wystawy
znajduje
się na
dachu bu'live'
in the
pass through
3 large
windows.
dynku. Tu pokazane są obecne i przyszłe możliwościfinal
migracji
ryb area
w górę
w dół Mozeli.
tarasu
The
exhibit
is ilocated
on topZ of
the
można
tez
podziwiać
widok
na
zaporę
w
Koblenbuilding. Here information is presented about
cji i przepławkę oraz panoramę Mozeli. W centrum
current possibilities and future prospects for fish
znajduje się sala konferencyjna Ausonius-Studio
that migrate up and down the Moselle. From here
mogąca pomieścić 30 uczestników.
visitors can take a look at the Koblenz lock and
dam or the fish pass - or simply enjoy the view of
JAKIE OSIĄGNĘLIŚMY WYNIKI?
the Moselle from the roof terrace. For meetings
Centrum edukacyjne (bez przepławki) kosztowało
and seminars the 'Ausonius-Studio' on this level
2,5 miliona Euro, wraz z projektem wystawy. Cenhas room for up to 30 participants.
trum Mosellum zostało sfinansowane przez Ministerstwo Środowiska, Żywności, Rolnictwa, Uprahow DID It worK out?
wy Winorośli oraz Leśnictwa Nadrenii Palatynatu.
The education center (without the fish pass)
Zostało otwarte w październiku 2011 rok. Imponucosts around 2.5 million Euro. This includes the
feasibility study and the marketing concept. The
Mosellum was financed by the Ministry of envi-

ronment, agriculture, food, viniculture and forjąca liczba odwiedzających w tak krótkim czasie
estry of Rhineland-Palatinate. It has opened in
dowodzi popularności centrum edukacyjnego.
October 2011, and the great number of visitors
in this short period is proof that the education
WNIOSKI
center will be as popular as we hoped.
Większość ludzi nie wie dlaczego ryby podejmują
wędrówki oraz jaki sposób skanalizowanie MozeLeSSoNS LearNeD
li zmieniło jej ekosystem. Nie wiedza tez dlaczego
Most people do not know why fish must mirząd sfinansował kosztowną przepławkę. Ważne
grate and how the 'Canalization' of the Moselle
jest, aby tłumaczyć ludziom powody powstania tej
changed the whole ecosystem. They have little
kosztownej inwestycji w tak transparentny sposób.
understanding why an expensive fish pass has
to be built, financed by the government. This
makes it very important to clearly explain the
reason for this huge project. This can only be
done through a transparent process.

uNDerwater
PODWODNE WIDOKI
Exhibition area
'Underwater'
the
MosellumFin(©
„Podwodny
świat”
w Mosellumof(©
Eva-Maria
Eva-Maria Finsterbusch).
sterbusch).
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Projekt „Powrót
łososia”project
Salmon
homecoming
Autorzy:
Peter
Gough
i Richard
Dearing
authors:
Peter
Gough
and richard
Dearing
Organizacja: Walijska
Agencja
Środowiskowa
organisation:
environment
agency
wales
Kraj:
Walia
(Wielka
Brytania)
country:
wales
(united
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WSTĘP
INtroDuctIoN
Projekt
„Powrót
łososia” wproject
Walii (Wielka
The salmon
homecoming
in Wales,BrytaUK,
nia)
rozpoczęto
aby
poinformować
i
zmobilizować
was initiated to inform and motivate
children
dzieci
pasjonującym
powrocie
łosoabout do
theudziału
excitingwreturn
of the Atlantic
salmon
sia
atlantyckiego
do
wielu
niegdyś
zanieczyszczoto many previously polluted rivers. The salmon
nych rzek. Łosoś jest powszechnie rozpoznawany
is widely recognised as an icon of environmental
i traktowany jako ikona doskonałego stanu ekoloquality, and this was used to celebrate the newgicznego wód i dlatego został wykorzystany jako
found health of many rivers. Originally intended
symbol przywrócenia do zdrowia walijskich rzek.
to celebrate the success of new fish passes built
Projekt planowany dla uczczenia nowych przepłaon the relict weirs of the industrial revolution, the
wek dla ryb zbudowanych na jazach stanowiących
programme is now used to inspire children about
relikt rewolucji przemysłowej, jest teraz używany
many aspects of the work of the Environment
do zainteresowania dzieci wieloma aspektami praAgency and rivers trusts in the UK.
cy Agencji Środowiskowych i zarządów rzek (rivers trust) w Anglii.
Starting in the communities of the coal-field rivers of South Wales, where the return from exProjekt „powrót łososia” zaczęto do społeczności
tinction of local populations of salmon and sea
górniczych z Południowej Walii, gdzie w lokalnych
trout has occurred, the homecoming project welrzekach łososie trocie i wędrowne pojawiły się po
comed salmon
back to 200
theirlat.
home
rivers after
an
nieobecności
trwającej
Aktualnie,
realizaabsence
of
200
years.
Now,
similar
projects
have
cję podobnych projektów rozpoczęto w wielu szkobeenna
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schools
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łach
południuini many
w centrum
Walii,
aby uczyćsouth
dzieand
mid
Wales
to
teach
the
children
about the imci jak ważna jest jakość środowiska rzek.
portant of environmental quality in the rivers.
Na razie zidentyfikowano dwa problemy ograniTwo issues
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of
czające
proces
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populacji
łososia, stasalmon
old
weirs
built
hundreds
of
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ago
re jazy zbudowane setki lat temu, bez zastanawiawithsię
little
for fish
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nia
nadthought
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ryb migration,
oraz zanieczyszczenia
pollution frompochodzenia
agriculture. Work
is well underway
rozproszone
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Działania
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związane
z likwidacją but
barier
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less well known
problem.
natomiast
kwestia
zanieczyszczeń rozproszonych
jest gorzej rozpoznana zwłaszcza, że stanoDiffuse
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combined efwią
one pollution
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na
Przykładami
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the environment.
Farming,
especially
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CO ZROBILIŚMY?
what DID we Do?
Część personelu Agencji Środowiskowej zajmuFisheries and environmental liaison staff from the
jąca się rybołówstwem i środowiskiem, wspólEnvironment Agency worked with local people to
nie z miejscowymi ludźmi, wybrała sześć zlewni
select six catchments in rural mid-Wales. These
rzecznych w rolniczej obszarach Środkowej Wawere used as part of a special project to help
lii. W zlewniach tych wdrożono część specjalnego
raise awareness amongst the children of their loprojektu, którego zadaniem było podnoszenie pocal rivers, and to educate local people about the
ziomu świadomości wśród dzieci na temat lokalwork still needed to encourage the development
nych rzek oraz poinformowanie i zachęcenie doof strong salmon stocks.
rosłych mieszkańców do pracy, którą wciąż należy
wykonywać aby odtworzyć historyczną liczebność
To help celebrate success Atlantic salmon eggs
stad łososia.
were taken into the classroom of 7 to 10 year
old children where, in carefully designed units,
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artystycznej Arts Connection, dzieci szkolne zobafascinating
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Dewi Morris and Sian Walters from a local organizationOSIĄGNĘLIŚMY
‘Arts Connection’WYNIKI?
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JAKIE
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Morris i on
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number of community
arts„Jesteśmy
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łososia
with here
at the środowiska
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oraz
znaczenia
Projekt z żywą
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zywać informacje na temat problemów spotykanych dziś w poszczególnych regionach oraz zakresie środków dostępnych w celu rozwiązania
tych problemów.

WSKAZÓWKI
• Poznaj lokalne grupy interesu, i w razie
potrzeby stwórz lokalne lub nawet krajowe grupy, które mogą wspomagać realizacje projektów w zakresie budowy przepławek dla ryb;
• Poznaj regionalne organizacje zajmujące
się migracjami ryb, jak również fora międzynarodowe, np. World Fish Migration
Network na portalu LinkedIn;
• Pozyskuj wiedzę z publikacji (naukowych
i popularno-naukowych) i materiałów informacyjnych i biuletynów na temat migracji ryb. A może warto publikować własny biuletyn?
• Używaj Internetu do wymiany informacji,
szukaj tam właściwych baz danych, które pomogą w rozwiązywaniu problemów;
• Jeśli chcesz zaangażować ludzi, zacznij
od edukacji dzieci. W ten sposób pozyskasz zainteresowanie ich rodziców.

Doświadczenie pokazuje, jak efektywna może być
edukacja dzieci. Połowy ryb w lokalnej rzeki użyte
jako wskaźnik jakości środowiska lokalnego mogą
być bardzo skutecznym narzędziem do motywowania i zainteresowania dzieci do szukania dalszej
wiedzy w tym temacie. Stan zasobów ryb może
stanowić część szkolnego programu w wielu krajach. Dobrym przykładem w tym zakresie jest program ochrony dzikich ryb (Wild Fish Conservancy)
w Duvall koło Seattle w Stanach Zjednoczonych.
Program służy edukacji społeczeństwa na temat
dziko żyjących ryb, ich siedlisk oraz oddziaływania człowieka na te zasoby. Program obejmuje
różne metody edukacji i materiały służące poprawie świadomości, stymulowaniu myślenia i podejmowania właściwych decyzji w oparciu o wiedzę.
www.wildfishconservancy.org
Innym przykładem jest program edukacyjny dotyczący przepławki na zaporze Amoskeag Dam
w Manchester, w stanie New Hampshire. Odwiedzający mogą zobaczyć żywe łososie pokonujące
54 stopniową przepławkę na zaporze Amoskeag
w drodze na tarliska przez ogromne okna. Odwiedzający mogą też grać w grę dotyczącą migracji
ryb oraz poznać tajniki elektrowni wodnej. www.
amoskeagfishways.org
Edukacja dzieci powinna obejmować zarówno przekazywanie informacji, jak i wizyty w terenie, na brzegach rzek. Entuzjazm dzieci może skutecznie pomóc w zaangażowaniu rodziców
w ochronę lokalnego środowiska, poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan.
Oglądanie zdrowych ryb jest bardziej skuteczną metodą edukacji dla dzieci niż po prostu przekazywanie faktów na temat norm jakości wody!
W tym celu w Stanach Zjednoczonych i w Holandii opracowano ostatnio gry dla dzieci dotyczące
łososia i węgorza (www.elyeel.eu).
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