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projekt wykonany  

lata 2008 - 2014 

projekt w realizacji 

lata 2017 - 2020 



   Do udrożnienia było  łącznie 19 barier wędrówek ryb:  

 2008 - 2014 przebudowaliśmy 4 bariery 

 2008 - 2014 wykonaliśmy projekty likwidacji 15 barier 

 2017 - 2018 przebudowaliśmy 7 barier  

 na lata 2018 - 2020 do przebudowy zostało 8 barier  

i korytarz swobodnej  migracji rzeki Białej  Tarnowskiej 

Co było do zrobienia, co zrobiliśmy i co mamy jeszcze zrobić... 

Źródło: Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices 1998.  

By the Federal Interagency Stream  Restoration Working Group, 15 Federal agencies of the US gov’t.   



 Tak to wyglądało na początku… 

 czerwonymi prostokątami oznaczono bariery przebudowane w latach 2008 - 2014  



Zaczynaliśmy w 2008 roku ostrożnie 

bo nie mieliśmy doświadczenia … 

bariera przed przebudową  
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bo nie mieliśmy doświadczenia … 

bariera przed przebudową  



Zaczynaliśmy w 2008 roku ostrożnie 
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Zaczynaliśmy w 2008 roku ostrożnie 
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W 2010 roku byliśmy odważniejsi 

bo zebraliśmy już trochę doświadczeń… 

bariera przed przebudową  
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W 2010 roku byliśmy odważniejsi 

bo zebraliśmy już trochę doświadczeń… 

bariera przed przebudową  



przygotowaliśmy projekty korytarza 

swobodnej migracji koryta rzeki Białej 

Tarnowskiej i częściowego odtworzenia 

terenów zalewowych…  

kupowaliśmy grunty w obszarach zalewowych 

przeprowadziliśmy modelowanie zasięgów  

stref zalewowych do projektów korytarza  

swobodnej migracji koryta rzeki  

W 2013 roku zaczęliśmy prace 

przedprojektowe w Ciężkowicach i Grybowie  



A teraz trochę o tym co robimy w ramach 

projektu który rozpoczął się w 2017 roku… 

Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja 

działań poprawiających funkcjonowanie korytarza 

swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej 

Działania: 

 

 przebudowa lub likwidacja 15 przegród 

hydrotechnicznych  

 

 zaprojektowanie i wykonanie prac stymulujących 

funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki oraz 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń infrastruktury na 

granicy tego korytarza  



Studium przypadku, jaz ujęcia wody i bariera 

wędrówek ryb w miejscowości Stróże … 
widok w górę rzeki - stan przed przebudową  



Studium przypadku,  

jaz ujęcia wody  

i bariera wędrówek ryb 

w miejscowości Stróże… 
 

stadium projektowe 2014 rok 

 

jasnoniebieska linia ze strzałką 

wskazuje trasę przepływu wody  

w okresach niskich stanów wody 



Przebudowa bariery migracyjnej w miejscowości Stróże 
studium przypadku 

 

 

 

Zaprojektowana przebudowa  

obejmuje obniżenie rzędnej  

przelewu, odtworzenie ujęcia  

wody pitnej i stopnia w formie 

bystrotoku kaskadowego 

oraz 

budowę komory monitoringu  

migracji z oknem pozwalającym  

na bezpośrednie śledzenie  

wędrówek ryb,  

dodatkowo wyposażonej  w 

automatyczny system monitoringu 

wędrówek ichtiofauny 

Taka komora pozwala na  

monitoring liczebności tarlaków 

i efektywności naturalnego   

tarła ryb wędrownych zarówno 

dwuśrodowiskowych (np. łososia)  

jak i jednośrodowiskowych  

(np. brzany lub świnki) 

Zwierciadło wody powinno układać się równomiernie,  

ze stałym spadkiem ok. 15 cm pomiędzy komorami 

Rysunek wykonawczy do układania bystrotoku kaskadowego 

DOBRZE 

ŹLE 



Studium przypadku, stały jaz ujęcia wody  

i bariera wędrówek ryb w miejscowości Stróże… 
widok w górę rzeki - w trakcie prac budowlanych 



 

Studium przypadku, stały jaz ujęcia wody  

i bariera wędrówek ryb w miejscowości Bobowa… 
widok w górę rzeki - po zakończeniu prac budowlanych 

 

 

stopień typu bystrze kaskadowe powyżej mostu, z widocznym powiększeniem  

światłem mostu, które umożliwia bezpieczne przeprowadzenie  wód  powodziowych  



Studium przypadku, stały jaz ujęcia wody  

i bariera wędrówek ryb w miejscowości Bobowa… 

stopień typu bystrze kaskadowe w Bobowej widok w dół rzeki z drona 



Powódź pod mostem kolejowym w centrum miasta Grybowa … 

Fot. K. Kmak, powódź IV 2010 r.  Internet: https://www.saga-grybow.com/grybowskie-mosty 

poziom wody powodziowej 



Studium przypadku, zabudowa progowa 

i bariera wędrówek ryb w centrum miasta Grybowa … 

stopień typu bystrze „plaster miodu” pod mostem kolejowym 

poziom wody powodziowej 



Studium przypadku, przebudowana zapora 

przeciwrumowiskowa w miejscowości Florynka … 

zapora przebudowana w formie stopnia typu bystrze „plaster miodu” 



korytarz swobodnej migracji rzeki, prace projektowe 

 

śpiące zabezpieczenia 

muldy kierujące wodę 

do koryta rzeki oraz  

śpiące zabezpieczenia 



Przebudowa barier wędrówek organizmów wodnych 
korzyści dla gospodarki, człowieka i dla środowiska… 

Korzyści: 
• odcinkowe zmniejszenie energii rzeki, tempa erozji wgłębnej oraz 

spowolnienie procesów pogłębiania się koryt rzecznych, co prowadzi do 
powstawanie siedlisk i mikrosiedlisk dla ryb i makrofauny dennej 

• zwiększenie odporności budowli hydrotechnicznych na zmiany klimatyczne 
(głębokie długo trwające niżówki, powodzie błyskawiczne) oraz poprawa 
warunków bytowania organizmów wodnych (tworzenie refugiów dla 
organizmów wodnych pozwalających im przetrwać niżówki i powodzie)  

• przywrócenie warunków dla dwukierunkowych migracji ryb (realizacja 
zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej) zwiększenie atrakcyjności wędkarskiej 
rzeki (turystyka kwalifikowana) 

• odcinkowy wzrost morfologicznego i hydraulicznego zróżnicowania koryta 
rzeki zwiększający atrakcyjność rzeki dla ludzi (rekreacja) oraz stymulujący 
wzrost różnorodności siedlisk organizmów wodnych  



Odcinkowe odtworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki, 
korzyści dla gospodarki, człowieka i dla środowiska… 

Korzyści: 
• zwiększenie retencji wód wezbraniowych wskutek utworzenia podczas 

bocznej migracji koryta  nisko położonych terenów zalewowych sprzyjających 
obniżeniu kulminacji fal powodziowych docierających do niżej położonych 
odcinków rzeki Białej oraz zwiększenie powierzchni dla siedlisk np. dla łęgów 

• zwiększenie dostawy gruboziarnistego rumowiska z erodowanych brzegów 

• zmniejszenie zdolności transportowej rzeki na skutek wzrostu oporów 
przepływu wynikających z rozszerzenia koryta rzeki Białej 

• wzrost morfologicznego i hydraulicznego zróżnicowania koryta poprawiający 
stan ekologiczny wód rzeki Białej (realizacja zapisów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej) i zwiększający efektywność procesów samooczyszczania wód dla 
ludzi i dla przemysłu oraz różnorodność siedlisk organizmów wodnych i od 
wód zależnych 

 



Stopień typu bystrze „plaster miodu” w 

Salzburgu na rzece Salzach, Austria fot. 2007 rok 

Dziękuję za uwagę 

https://biala-tarnowska.org/ 

https://www.facebook.com/Przywracamy-Białą-Tarnowską-przyrodzie-i-ludziom-279351599526698/ 


