
Przepławki na rzece Białej i Wisłoce



Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań 
poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej 

migracji rzeki Biała Tarnowska

Projekt realizowany jest przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Całkowity koszt projektu: 39,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE 

z Funduszu Spójności 33,4 mln zł. 
Czas trwania projektu: 2017-2021 r. 



Rzeka Biała Tarnowska 

Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca do którego 
uchodzi w okolicy Tarnowa. Swą nazwę wzięła od podłoża, przez które 
płynie – margli o jasnej, kremowej barwie. Biała ma długość 101,8 km, a 
powierzchnia jej zlewni wynosi około 983,3 km2. Przepływ średni w 
przekroju przyujściowym 8,44 m3/s.

W Białej Tarnowskiej stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb. Pod 
względem liczebności dominują: strzebla potokowa, kleń i brzanka, a w 
górnych partiach rzeki pstrąg potokowy. Z innych gatunków można 
wyliczyć: lipienia, głowacza pręgopłetwego, śliza, certę, świnkę czy 
piekielnicę. 





Cel projektu

Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego 

wód rzeki Białej Tarnowskiej mierzonego wskaźnikami 

biologicznymi, hydrologicznymi i morfologicznymi oraz 

zwiększenie odporności ekosystemu tej zlewni na zmiany klimatu

Wskaźniki realizacji projektu

Liczba jednolitych części wód, w których realizacja 

projektu przyczyni się do poprawy stanu/potencjału
szt. 5

Długość zrenaturyzowanych i zrewitalizowanych 

odcinków koryta cieku
km 6,45

Liczba modernizowanych/usuniętych barier migracyjnych szt. 15

Długość udrażnianego korytarza rzecznego km 80



Zakres rzeczowy projektu

• przebudowa/likwidacja 15 poprzecznych hydrotechnicznych 

barier dla migracji organizmów wodnych

• zaprojektowanie i wykonanie prac stymulujących 

funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki oraz 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń infrastruktury na 

granicy tego korytarza 



jaz w Pleśnej

Projekt stanowi kontynuację działań zmierzających do przywrócenia 
drożności korytarza ekologicznego rzeki Białej Tarnowskiej 

4 bariery migracyjne przebudowano w latach 2008 - 2014 
dla 15 pozostałych barier wykonano projekty 
i uzyskano pozwolenia na budowę



stopień w Grybowie



W zależności od lokalnej sytuacji i stanu istniejących 
stopni przyjęto do realizacji następujące rozwiązania 
techniczne:

• bystrze kamienne typu „plaster miodu”,

• bystrotok kaskadowy,

• kaskada stopniowo obniżanych przegród,

• rozebranie budowli (likwidacja stopnia).



Bystrza kamienne typu „plaster miodu”

Konstrukcja bystrzy kamiennych typu „plaster miodu” składa się z połączonych basenów o 
nieregularnych kształtach, których ściany zbudowane są z kamieni i posiadają szczeliny i przelewy 
umożliwiające migrację. Minimalne wymiary basenów – długość i szerokość, uzależnione są od 
rozmiarów gatunków ryb występujących w rzece. Natomiast wymiary głazów, z których zbudowane są 
ściany zależą od reżimu przepływu w cieku. Z reguły średnice te wynoszą 0,60-1,40 m.
Rozwiązania te najlepiej sprawdzają się w przypadku większych cieków, w warunkach lokalizacyjnych 
umożliwiających zastosowanie konstrukcji o znacznej szerokości. Dlatego konstrukcje te mogły być 
zastosowane w przypadku udrażnianych barier migracyjnych na rzece Białej Tarnowskiej, w 
następujących lokalizacjach:

➢ w miejscowości Bobowa (km 58+700),
➢ w miejscowości Jankowa (km 61+160),
➢ w miejscowości Stróże (km 69+105),
➢ w miejscowości Grybów (km 72+050 – 72+365),
➢ w miejscowości Grybów (72+750 – 72+910),
➢ w miejscowości Florynka (km 82+200 – 82+422).



Stopień w miejscowości Bobowa (km 58+700)
W miejscowości Bobowa, w km 58+700 rzeki Białej Tarnowskiej, znajdował się betonowy stopień chroniący przyczółki 
mostu drogowego oraz utrzymujący poziom zwierciadła wody dla potrzeb znajdującego się powyżej gminnego ujęcia wody 
pitnej. Stopień o wysokości 1,8 m i zbyt dużym spadzie stanowił barierę migracyjną dla organizmów wodnych oraz 
zagrożenie powodziowe dla terenów przyległych. Podstawową funkcją stopnia jest utrzymanie stałego piętrzenia wody 
niezbędnego dla prawidłowego działania ujęcia wody pitnej.

bystrze typu „plaster miodu”



Stopień w miejscowości Stróże (km 69+105)

W miejscowości Stróże w km 69+105 zbudowano piętrzenie wody dla ujęcia wody pitnej zaopatrującego pobliskie osiedle. 
Piętrzenie to miało formę kaskady następujących po sobie czterech progów, pomiędzy którymi znajdowały się 
ubezpieczone betonową płytą niecki wypadowe. Kaskada miała zbyt duży spad, co powodowało degradację terenu 
przyległego. W czasie powodzi w 2010 r. elementy kaskady uległy znacznemu uszkodzeniu.

W ramach działań dodatkowych zostało przebudowane ujęcie wody oraz wybudowana stacja monitoringu ryb.

bystrze typu „plaster miodu”



Bystrotoki kaskadowe

Bystrotoki kaskadowe, podobnie jak rampy 
zbudowane są z materiałów naturalnych: głazów 
i narzutu kamiennego. Ich konstrukcja składa się z 
komór, poprzedzielanych progami, posiadającymi 
szczeliny umożliwiające migrację. Progi tworzą 
kaskadę, przy czym wymagana maksymalna różnica 
pomiędzy kolejnymi przegrodami wynosi 15 cm. Ich 
dno jest nieregularne, co pozwala na uzyskanie w 
poszczególnych basenach różnorodnych prędkości i 
napełnień umożliwiających wędrówkę ryb i 
zapewniając miejsca postoju.



Rozebranie budowli (likwidacja stopnia)

Rozebranie budowli zostało wykonane w miejscowości Biała Niżna (km 72+200), 
w Kąclowej (km 79+013) i we Florynce (km 84+004). Przy tym rozwiązaniu zastosowano zabiegi 
dodatkowe, mające zapobiec uruchomieniu nadmiernej erozji w korycie rzeki. Polegają one na 
stabilizacji koryta progami kamiennymi, a w przypadku zadań w Białej Niżnej i Florynce dodatkowym 
zabezpieczeniu brzegów koryta opaską kamienną zapobiegającą ich rozmyciu.
Progi (gurty) z głazów, zastosowane przy udrażnianiu istniejących przeszkód migracyjnych są stosowane 
w projektowanych rozwiązaniach w przypadku całkowitej likwidacji stopnia lub jako podparcie 
podstawowej budowli udrażniającej. Gurty zbudowane są z głazów ułożonych na przemian na wysokości 
30 cm powyżej dna i na jego poziomie w centralnej części koryta. W celu koncentracji nurtu w środkowej 
części koryta rzeki, ich rzut z góry ma kształt łuku.



Stopień w miejscowości Kąclowa (km 79+013)

W miejscowości Kąclowa (km 79+013) zlokalizowany był stopień, którego konstrukcja była zniszczona, a jej betonowe 
części zalegały na dnie koryta rzeki. Zniszczony stopień powodował zmianę parametrów przepływu.

likwidacja stopnia



Kaskada stopniowo obniżanych przegród

Rozwiązanie projektowe stopnia w postaci kaskady stopniowo obniżanych betonowych przegród 
redukujących piętrzenie, polega na częściowym obniżeniu korpusu stopnia i zapewnieniu 
odpowiednich warunków migracji poprzez budowę kaskady przegród ze szczelinami umożliwiającymi 
migrację organizmów wodnych.



Stopień w miejscowości Grybów (km 72+890 –
dopływ Pławianka)

W miejscowości Grybów znajduje się ujście Potoku Pławianka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Biała Tarnowska, który wpada 
do niej w kilometrze 72+890. Odcinek ujściowy potoku został ujęty w żłób, a wylot do rzeki Biała miał postać betonowego 
przelewu. Całość była niedrożna. Do realizacji przyjęto rozwiązanie w postaci kaskady progów.



Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na 
rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce

Projekt realizowany jest przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Całkowity koszt projektu: 28,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE 

z Funduszu Spójności 24,4 mln zł. 
Czas trwania projektu: 2018-2021 r. 



Cel projektu

Poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Wisłoki oraz jej głównych 
dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez likwidację barier migracyjnych dla 
organizmów wodnych w postaci istniejącej w korycie rzek infrastruktury 
hydrotechnicznej.

Wskaźniki realizacji projektu: 

• Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do 
poprawy stanu/potencjału: 
4 szt.

• Liczba zmodernizowanych/usuniętych barier migracyjnych: 7 szt.

• Długość udrożnionego korytarza rzecznego: 254 km



Rzeka Wisłoka

Rzeka Wisłoka będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły oraz jej zlewnia 
położone są w centralnej części polskich Karpat. Całkowita długość koryta 
Wisłoki wynosi 163,6 km, a powierzchnia zlewni 4110 km², co stanowi 8,2% 
obszaru dorzecza górnej Wisły. Przepływ średni w przekroju 
przyujściowym 34,5 m3/s.

W Wisłoce stwierdzono występowanie 35 gatunków ryb, w tym 18 gatunków 
z rodziny karpiowatych. W górnym biegu rzeki liczbowo dominują: śliz, 
strzebla potokowa, pstrąg potokowy, brzanka i kleń, a w środkowym i 
dolnym biegu: ukleja, płoć, kleń, świnka jelec, okoń i brzana. 



Likwidacja barier migracyjnych dla 
organizmów wodnych na rzece Wisłoce i 
jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce
poprzez budowę urządzeń służących 
migracji ryb przy następujących 
poprzecznych budowlach 
hydrotechnicznych:

- na Wisłoce
1. w m. Dębica (km 56+180)
2. w m. Mokrzec (km 69+720 )

oraz na jej dopływach
- na rzece Ropie:
3. w m. Gorlice (km 32+300),
4. w m. Gorlice (km 34+250)
5. w m. Ropica Polska (km 39+400)

- na rzece Jasiołce:
6. w m. Jedlicze (km 19+100)
7. w m. Szczepańcowa (km 27+960)

Zakres rzeczowy 
projektu



Zakładane w Projekcie działania, polegające na budowie urządzeń służących migracji 
ryb przy istniejących przegrodach, realizowane są na obszarze dwóch województw: 
małopolskiego i podkarpackiego. 

Projekt stanowi kontynuację działań zmierzających do przywrócenia drożności 
korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki, zrealizowanych przez RZGW w Krakowie 
w latach 2011-2016, w wyniku których zmodernizowano dwie budowle poprzeczne w m. 
Jasło oraz uzyskano pozwolenia na budowę kolejnych urządzeń służących migracji ryb w 
zlewni Wisłoki. 



Jasło I (km 107+200)

wykonanie na prawym brzegu rzeki 
bystrotoku o szer. ok. 10 m

Rzeka Wisłoka – przebudowa stopni
modernizacja 2 barier 
migracji ryb



po wykonaniu 
robót



Jasło II (km 108+080)

Wykonanie 
przepławki o konstrukcji technicznej na lewym brzegu rzeki

Rzeka Wisłoka – przebudowa stopni



po wykonaniu robót



Rzeka Wisłoka

Dębica (km 56+160)

Stopień ujęcia wody przemysłowej



kamienna rampaDębica (km 56+160)



w trakcie robót



Rzeka Wisłoka

Mokrzec (km 69+700)

Jaz zbiornika Pilzno



przepławka typu obejście
na prawym brzegu rzekiMokrzec (km 69+700)



w trakcie robót



Gorlice (km 32+300)

Rzeka Ropa
Stopień ujęcia wody przemysłowej



w trakcie robót



bystrotok kaskadowy
na połowie szerokości koryta 

Gorlice (km 32+300)



Gorlice (km 34+250)

Rzeka Ropa
Próg zabezpieczający kanalizację sanitarną



Rozwiązanie projektowe

rampa kamienna na całej szerokości korytaGorlice (km 34+250)



Rzeka Ropa
Stopień ujęcia wody pitnej dla m. Gorlice

Ropica Polska (km 39+600)



W trakcie robót



Rozwiązanie projektowe

Bystrotok kaskadowy

+ rampa kamienna 
Ropica Polska (km 39+600)



Jedlicze (km 17+600)

Rzeka Jasiołka
Stopień ujęcia wody przemysłowej



rampa kamienna
na całej szerokości korytaJedlicze (km 17+600)



rampa kamienna
na całej szerokości korytaJedlicze (km 17+600)



Rzeka Jasiołka
Stopień ujęcia wody pitnej

Szczepańcowa (km 27+810)



W trakcie robót





Dziękuję za uwagę


