
Monitoring migracji

W RAMACH UDROŻNIENIA RZEK BIAŁEJ TARNOWSKIEJ I 

WISŁOKI Z DOPŁYWAMI



Rzeka to strumień wody, który sam konstruuje swoje 
koryto, sam utrzymuje to koryto i sam dąży do stabilności.

Próby uczenia rzeki jak ma płynąć są skazane na  
niepowodzenie i drogo kosztują

Wiele wybudowanych progów można rozebrać z korzyścią  
dla rzeki i podatnika



MONITORING STANU 
"ZERO"



Jak progi psują rybostan
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1 - Szczepańcowa, Jasiołka River
2 - Jedlicze, Jasiołka River
3 - Ropica Polska, Ropica River
4 -Gorlice town, Ropica River
5 - Gorlice water intake, Ropica River
6 - Mokrzec, Wisłoka River
7 - Dębica, Wisłoka River
9 - Mielec, Wisłoka River
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backwater

river below weir

Powyżej  każdego  progu  jest  pustynia  rybna



Progi i  liczba  gatunków
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Liczba gatunków ryb w cofce piętrzenia i w rzece poniżej piętrzenia



Porównanie gęstości populacji ryb 

w cofkach i poniżej progów



Średnie długości ryb w 
rejonie przepławek na 
rzece Biała  

Dla  jakich  ryb  należy projektować?

ODP. Zwykle dla ryb o długości  10-15 cm



MONITORING 
EFEKTYWNOŚCI 
WYKONANYCH 
URZĄDZEŃ 
SŁUŻĄCYCH MIGRACJI 
RYB

Swobodna migracja ryb jest 

czynnikiem koniecznym do 

odbudowy wyniszczonych 

populacji ryb wędrownych. 



MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Znakowanie ryb 

nadajnikami akustycznymi 

" hydfrofon"

Znaczki akustyczne –Acoustic tags 

znaczki wysyłają unikalny kod, na 

częstotliwości 69 lub180 kHz.

Możliwe śledzenie pasywne i 

aktywne, Stosownie do celu 

używamy hydrofonów stacjonarnych 

lub mobilnych kierunkowych. 



Każda rana  szyta, zaklejona, 

zdezynfekowana.
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MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Znakowanie ryb 

nadajnikami akustycznymi 

" hydfrofon mobilny"

Dziennie kontrolowano około 16 km 

rzeki. 

Łącznie skontrolowano 43 kilometry 

rzeki.



MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Znakowanie ryb 

nadajnikami radiowymi

RFID - Radio Frequency 

Identification Czytniki obsługują 

zakres niskich częstotliwości (LF) 

przy 125 lub 134,2 kHz, jak i zakres 

wysokich częstotliwości (HF) przy 

13,56 MHz. 

Gdy transponder znajduje się w 

(bliskim) polu czytnika, mogą się ze 

sobą komunikować.



MONITORING 
PRZEPŁAWEK
Znakowanie ryb znaczkami 

PIT

Kryteria przy budowie anten:

● dostępność miejsc montażu do 

instalacji urządzeń

● czasie badań (nadzór)

● parametry zewnętrzne środowiska

● sposób znakowania ryb z 

uwzględnieniem miejsca i 

kierunku aplikacji  tagów w rybie.

Opracowanie optymalnego położenia 

i rozmieszczenia anten w miejscu 

planowanych badań zapewniające 

uzyskanie wyników.



MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Automatyczny licznik 

(skanera)

Zbierane będą dane o ilości 

migrujących ryb, następnie zostaną 

wykonane wykresy czasowe z 

rozróżnieniem kierunku wędrówki 

w odniesieniu do wielkości ryb oraz 

wykresy obrazujące dobowy wzór 

migracji z rozróżnieniem kierunku 

wędrówki.

www.piwi.com.pl



MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Automatyczny licznik 

(skanera)

www.piwi.com.pl

Ostrożnie  należy podchodzić do wyników (zawyża)

Wymaga naprowadzania na skaner a kraty zatykają  się

Piętrzenie rośnie, prędkość prądu rośnie 

do wartości uniemożliwiających migrację 



MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Wire tags – "znaczki 

druciane"

Podawane  specjalną  iglą pod skórę  

rejonie  nosa, płetwy  grzbietowej 

lub do płetwy tłuszczowej . 

Odczyt  wymaga odłowienia ryby i 

specjalnego czujnika



MONITORING 
PRZEPŁAWEK

Połowy ryb narzędziami 

pułapkowymi.

Łączny czas ekspozycji pułapki przy 

przepławce powinien wynosić 

przynajmniej 3 doby.



KTÓRĘDY RYBY 
MIGRUJĄ 



GŁÓWNE PRZYCZYNY WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZEŃ MIGRACJI RYB 

• Problemy ze znalezieniem wejścia

• Błędy projektowe

• Błędy wykonawcy

• Błędne wymiary

• Częste zatykanie się lub niedrożność

• Źle funkcjonujące elementy urządzeń migracji ryb

• Zbyt  duże  prędkości

• Zbyt mała  głębokość  tranzytowa

• Niedostosowanie parametrów przepławki do wielkości ryb błędne ustawianie 

parametrów  pod  najsilniejszego  pływaka.

• Często zamiast  rozebrać  stopien odtwarza  się  piętrzenie

• Napotokach o  dużym  spadku  budowa  skutecznych  przepławek jest 

problematyczna

Przepławki to protezy. Nie  rozwiązują innych procesów typowych  dla  rzeki



PRZYWRÓCENIE CIĄGŁOŚCI EKOLOGICZNEJ I REALIZACJA DZIAŁAŃ
POPRAWIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE KORYTARZA SWOBODNEJ
MIGRACJI RZEKI BIAŁA TARNOWSKA

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 

Całkowity jego koszt wynosi 39 348 856,33 zł, źródłami finansowania są Fundusz 

Spójności Unii Europejskiej (33 446 527,88 zł) i budżet państwa (5 902 328,45 zł).
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LIKWIDACJA BARIER MIGRACYJNYCH DLA ORGANIZMÓW WODNYCH NA
RZECE WISŁOCE I JEJ DOPŁYWACH – ROPIE ORAZ JASIOŁCE

Projekt jest realizowany 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 (85%)
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