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Dynamiczny postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w XIX i XX w., przyniósł radykalną poprawę poziomu Ŝycia ludzi. Niestety, wraz z nim pojawił się problem głębokich przekształceń ekosystemów
wód płynących. Zanieczyszczenia, regulacje oraz przegradzanie rzek doprowadziły do tego, Ŝe powszechne stało się zjawisko drastycznego zmniejszania lub nawet zanikania populacji ryb o specyficznych wymaganiach środowiskowych. W stanie najwyŜszego zagroŜenia znalazły się dwuśrodowiskowe ryby wędrowne, których biologia wymaga odbywania wędrówek rozrodczych między wodami morskimi a śródlądowymi. Regulacje i przegradzanie rzek zaporami spowodowały zamknięcie dostępu rybom do miejsc rozrodu, znajdujących się zazwyczaj w środkowym i górnym biegu
rzeki. W efekcie tych działań wiele populacji wymarło lub znalazło się na krawędzi wyginięcia. Negatywne skutki tych przeobraŜeń sprawiły, Ŝe coraz powszechniejsze staje się podejmowanie działań
na rzecz zapobiegania niekorzystnym zmianom, jakie dokonały się w całych dorzeczach, a takŜe przywracanie rzekom wysokich walorów przyrodniczych. Szczególną rolę dla oceny walorów przyrodniczych rzek odgrywa ichtiofauna, poniewaŜ gatunkowa oraz ilościowa struktura zespołu ryb traktowana
jest jako najlepszy biologiczny wskaźnik informujący o kondycji ekosystemu wodnego.
W obrazie zespołu ichtiofauny znajdują odzwierciedlenie nie tylko chwilowe, incydentalne zdarzenia,
ale takŜe trudno dostrzegalne w krótkim okresie zmiany, dokonujące się w skali wielolecia. Na kształt
zespołów ichtiofauny zasiedlającej rzeki mają wpływ róŜnorodne czynniki. W skali wielolecia szczególnie drastyczne w skutkach okazuje się przegradzanie rzek, które przerywa ekologiczną ciągłość tych ekosystemów.

Coraz częściej podejmowane są działania zmierzające do restytucji gatunków na obszarze ich dawnego
występowania. W odniesieniu do ryb wędrownych podstawowym warunkiem powodzenia restytucji
jest odtworzenie szlaków migracji i swobodny dostęp do tarlisk. Cel ten realizuje się likwidując przeszkody, takie jak tamy czy zapory, oraz budując przepławki i inne udogodnienia migracyjne dla ryb
tam, gdzie nie moŜna usunąć przeszkody. Jest to jeden z kierunków restytucyjnych działań, któremu
muszą towarzyszyć wzmoŜona ochrona zachowanych jeszcze, dzikich populacji tarłowych, miejsc
ich rozrodu i wychowu młodych pokoleń, a takŜe wzmacnianie populacji, które jeszcze występują, lub
odbudowa poprzez zarybianie populacji uznanych za wymarłe.
Bardzo waŜnym elementem jest społeczna akceptacja - nasze pozytywne nastawienie do tych działań.
My takŜe mamy wpływ na nasze rzeki, a w konsekwencji na jej mieszkańców. Dbajmy o nie.
DąŜmy do tego, aby z zasobów przyrodniczych rzek i ich dolin nie utracić juŜ nic więcej, a to,
co z naszej i innych winy zaginęło, stopniowo odtwarzajmy.
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RODZAJE WĘDRÓWEK
Woda jest jednym z najbardziej zróŜnicowanych środowisk Ŝycia. Istnieje duŜa rozmaitość form i zachowań organizmów wodnych, a w konsekwencji wiele podziałów, którym podlegają ryby:
Ze względu na tryb Ŝycia, wyróŜniamy ryby:
▪ wędrowne;
▪ prowadzące osiadły tryb Ŝycia.

Ze względu na środowisko, w którym Ŝyją, dzielimy je na:
▪ słodkowodne;
▪ słonowodne;
▪ dwuśrodowiskowe.

Większość ryb, aby przeŜyć i osiągnąć sukces rozrodczy podejmuje:

▪ wędrówki pokarmowe w poszukiwaniu Ŝerowisk;
▪ wędrówki rozrodcze w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do rozmnoŜenia się (tarła).

Ryby, które odbywają długie, regularne, charakterystyczne dla swojego gatunku wędrówki, w trakcie
których nierzadko zmienia się ich fizjologia i wygląd zewnętrzny, nazywamy rybami wędrownymi.
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▪ ryby anadromiczne, które wędrują z morza w górę rzek na rozród (tarło) i jeŜeli to moŜliwe wpływają do rzek, w których same się wylęgły. Po wylęgu spędzają w rzekach pewien czas dopóki nie
podrosną, a następnie wracają do morza na Ŝerowiska, tam teŜ dorastają i dojrzewają płciowo.

Z gatunków polskich do takich ryb naleŜą: łosoś atlantycki (Salmo salar), troć wędrowna (Salmo
trutta trutta), certa (Vimba vimba) i jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrhynchus).

▪ ryby katadromiczne, które całą młodość spędzają w wodach słodkich (głównie w jeziorach) i po osiągnięciu odpowiedniego stopnia dojrzałości zaczynaj spływać w dół rzek do morza, gdzie odbywają tarło.
Do katadromicznych ryb rodzimych zaliczamy węgorza (Anguilla anguilla).

Wędrówka węgorza europejskiego jest jedną z najdłuŜszych
wśród ryb, ma on do przepłynięcia aŜ 8000 km.
Istnieje jeszcze jeden rodzaj migracji tarłowych, niewymagających od ryb zmiany środowiska. Ryby,
które je odbywają nazywamy rybami jednośrodowiskowymi. NaleŜą do nich ryby potamodromiczne,
które wędrówkę odbywają wzdłuŜ rzeki. Przykładem takiej ryby jest jednośrodowiskowa (słodkowodna) forma certy. Dorosłe osobniki tego gatunku przebywają w przyujściowych, bardziej Ŝyznych
odcinkach rzek, a na tarło płyną w górę rzeki.

Ryby wędrowne ze względu na swoją biologię są ciekawym,
wartościowym elementem ichtiofauny, i duŜo lepszym wskaźnikiem stanu środowiska naturalnego niŜ ryby „osiadłe”. Dlatego
teŜ naleŜy je poznać i skuteczniej chronić. Tym bardziej, Ŝe ich
sytuacja na dzień dzisiejszy w Polsce i wielu krajach europejskich jest dramatyczna.
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Wędrówki ryb, ze względu na kierunek, dzielimy na tzw. anadromiczne - z morza na tarło do rzek,
i tzw. katadromiczne - z rzek na tarło do morza. Są to migracje wymagające od ryb zmiany środowiska ze słonego na słodkie lub na odwrót. Ryby, które je odbywają nazywamy rybami dwuśrodowiskowymi. NaleŜą do nich:
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ŁOSOŚ ATLANTYCKI (Salmo salar)

BIOLOGIA GATUNKU

Łosoś atlantycki jest rybą z rodziny ryb łososiowatych, do której naleŜą równieŜ: pstrąg potokowy, troć
wędrowna, głowacica i lipień. Łosoś jest typową rybą dwuśrodowiskową. RozmnaŜa się w wodach
słodkich, w górnych odcinkach rzek o Ŝwirowym dnie, wartkim prądzie i chłodnej czystej wodzie.
Tarło odbywa się późną jesienią po długiej i męczącej wędrówce, w trakcie której ryby nie odŜywiają
się. W tym czasie Ŝuchwa samców zmienia się w charakterystyczny, zakrzywiony do góry hak zwany
kufą, a ich kolor staje się ciemniejszy i bardziej czerwony, co ma podnieść atrakcyjność samców i zwiększyć ich szanse w walce o samice. Jest to tzw. szata godowa, którą wiele gatunków ryb przybiera w okresie rozrodu.

W trakcie wędrówki na tarliska (odbywającej się głównie nocą) łososie potrafią pokonać przeszkody
naturalne, a takŜe niektóre stworzone przez człowieka, pod warunkiem, Ŝe nie są one zbyt wysokie,
a głębokość wody przed przeszkodą będzie wystarczająca do nabrania odpowiedniej szybkości do
skoku. JeŜeli na ich drodze nie stanie zapora, rybackie sieci lub zanieczyszczenia, to dzięki swoim rozmiarom i sile łososie praktycznie bez strat dotrą na tarliska. Tempo ich wędrówki jest róŜne, zaleŜnie
od temperatury wody, stanu i poziomu rzeki oraz wielkości ryby. Mogą przemieszczać się nawet do
kilkudziesięciu kilometrów na dobę.

Po dotarciu na tarliska w górnych biegach rzek, samice łososi za pomocą płetwy ogonowej kopią
w Ŝwirowym dnie potoku gniazda. W pierwszej fazie budowy, gniazdo łososia ma formę dołka (ok.
30 cm głębokości), do którego samica składa ikrę w akcie tarła. Zapłodnioną przez samca ikrę samica
przykrywa Ŝwirem, kopiąc kolejny dołek powyŜej gniazda. Chroni w ten sposób złoŜoną w gnieździe
ikrę przed licznymi niebezpieczeństwami podczas długiej inkubacji. Proces kopania dołka, składania
w nim ikry i przykrywania jej Ŝwirem samica powtarza kilkakrotnie. Gniazdo ostatecznie przybiera
formę usypanego ze Ŝwiru, wydłuŜonego kopca, który moŜe mieć do 2 m szerokości i ponad 4 m długości! Wielkość gniazda zaleŜy od wielkości samicy.
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Zabójcze dla ikry i wyklutych młodych przebywających w gnieździe jest osadzanie się na gnieździe
mułu, na przykład spłukiwanego przez deszcz z pól i dróg lub niesionego przez wodę zmąconą prowadzonymi w korycie rzeki pracami regulacyjnymi lub innymi czynnościami (np. rajdy samochodów
terenowych, zwózka drewna itp.). Muł powoduje zatkanie przestrzeni międzyŜwirowych gniazda, co
prowadzi do niedotlenienia i zamieranie ikry. Natomiast gdy gniazdo zostanie pokryte mułem w okresie klucia się młodych łososi, nie będą one w stanie wydostać się z gniazda i wszystkie zginą.
Samica, zaleŜnie od wielkości, składa od 5 do 20 tys. jaj. Ikra łososia jest duŜa (5–7 mm średnicy), róŜowo-pomarańczowa i dobrze zaopatrzona w substancje odŜywcze. Tylko część osobników łososia
atlantyckiego przeŜywa tarło i wraca do morza. Takie spływające ryby nazywane są keltami. Niestety,
z powodu wyczerpania i ran odniesionych w trakcie wędrówki oraz tarła, ginie ponad 90% łososi.
Na kolejny w swoim Ŝyciu rozród powraca około 8–10% ryb, a do trzeciego tarła przystępują juŜ tylko
bardzo nieliczne, najsilniejsze i najbardziej wytrzymałe sztuki. Trzykrotnie do tarła przystępuje nie
więcej niŜ 1 na 1000 dorosłych łososi.

Ikra złoŜona jesienią rozwija się aŜ do wiosny, w tym czasie z osłonek wydostają się larwy odŜywiające się substancjami odŜywczymi zgromadzonymi w woreczku Ŝółtkowym. Larwy pozostają w gnieździe do czasu wyczerpania się zapasów woreczka. Po jego niemal całkowitej resorpcji i wydostaniu
s
i
ę
z gniazda, młode łososie zaczynają Ŝerować i szybko rosnąć. Na jesieni tego samego roku mają juŜ
około 12 -15 cm długości i w tym stadium rozwoju noszą nazwę “parr”. Pozostają w rzece przez 1 rok
do 5 lat (najczęściej 2 lata) i zanim spłyną do morza przechodzą proces wysrebrzania (smoltyfikacji),
w trakcie którego nabywają przystosowań koniecznych do Ŝycia w morzu. Wysrebrzone małe łososie
nazywamy smoltami - zatracają one typowe plamiste ochronne ubarwienie, konieczne do przetrwania
w rzece o kamienistym dnie i stają się stalowoszarosrebrne, takie jak ryby morskie Ŝyjące w toni wodnej. Wieloletnie badania wykazały, Ŝe z kaŜdych 100 wyklutych łososi zaledwie 1 do 4 ma szansę dotrzeć do morza. Po kilku latach pobytu w morzu i osiągnięciu dojrzałości płciowej łososie, juŜ jako tzw.
tarlaki, wracają do swoich macierzystych rzek. Zjawisko powrotu do miejsca urodzenia określamy
jako “homing”. W drodze na tarliska kierują się węchem, poniewaŜ zapamiętują zapach rzeki, w której się wykluły i wysrebrzyły.
Łososie przez całe Ŝycie są drapieŜnikami. W morzu odbywają długie wędrówki w poszukiwaniu ławic
ryb i krewetek. Szybko rosną i osiągają rozmiary do 130-140 cm oraz masę ciała nawet do 30 kg.
▪ dorosły łosoś osiąga rozmiar porównywalny ze wzrostem gimnazjalisty, do 140 cm długości
▪ łosoś podczas swojej wędrówki na tarło jest w stanie przeskoczyć przeszkodę wysokości ok. 3 metrów
▪ największe samice łososia są w stanie złoŜyć jednorazowo
nawet do 20 tyś. jaj ikry
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Konstrukcja gniazda jest „aŜurowa” – przestrzenie między kamykami i ziarnami Ŝwiru umoŜliwiają
swobodny przepływ wody przez gniazdo i tym samym odpowiednie natlenienie złoŜonej ikry, co jest
warunkiem koniecznym dla prawidłowego jej rozwoju. Owa aŜurowość gniazda umoŜliwia takŜe wydostanie się z gniazda wyklutym małym łososiom.
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CYKL śYCIOWY ŁOSOSIA

IKRA - złoŜona jesienią rozwija się do wiosny

NARYBEK - w 2-3 miesiącu Ŝycia ma długość 35-40 mm, Ŝeruje

LARWA - po wylęgu ma długość ok 20 mm, odŜywia
się Ŝółtkiem z pęcherzyka

STADIUM PARR - to roczny narybek o długości
7-18 cm

SMOLT - to 1,2,3 letni, wysrebrzony narybek łososia
W tym stadium następuje zmiana środowiska ze słodkowodnego na morskie

DOROSŁY, wielki, srebrny łosoś Ŝyjący 2-4 lata w
morzu, waŜy 5-10 kg i szykuje się do wędrówki na rozród. Łososia płynącego na tarło do rodzimych rzek nazywamy tarlakiem
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HISTORIA I WYSTĘPOWANIE

W Polsce, do niedawna, łosoś wstępował na tarliska do górnych odcinków wielu rzek. Docierał do
większości podgórskich i górskich dopływów Wisły i Odry. Łososie obserwowane były w Sole i Skawie do lat 50. XX wieku. Wpływały do Sanu i Bugu, a takŜe do Odry, wędrowały Notecią i Wartą do
Gwdy i Drawy, gdzie znajdowały się ich główne tarliska.
Pogorszenie się warunków środowiskowych, traktowanie rzek jako odbiorników zanieczyszczeń,
a przede wszystkim ich przegradzanie zaporami, jak równieŜ nadmierne przełowienie, połoŜyły
kres istnieniu tych ryb.

W Wiśle barierą nie do przebycia stała się wybudowana w 1968 roku zapora we Włocławku. W dorzeczu Odry łososie spotykano znacznie dłuŜej. Ostatnia tarliskowa populacja w rzece Drawie została
wyniszczona przez człowieka, gdy zaczęto odmulać zbiornik elektrowni wodnej Kamienna w latach
80. ubiegłego wieku. Wtedy to wszystkie miejsca wykorzystywane do tarła zostały zasypane piaskiem
i mułem. Ten smutny fakt stał się bodźcem do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia naszym
wodom tej fascynującej ryby.

W 1985 roku rozpoczęto program restytucji łososia. Z rzeki Daugavy na Łotwie sprowadzono ikrę,
z której zostały wyhodowane tarlaki. Dały one początek produkcji materiału zarybieniowego – pochodzących z hodowli młodych ryb. Rozpoczęto intensywne zarybienia wylęgiem w rzekach, do których perspektywicznie mogłyby wracać na tarło dojrzałe osobniki. Od 1989 roku wpuszczano młode
łososie do rzek Pomorza, od 2000 roku do Wisły i jej dopływów poniŜej Włocławka. W 2001 roku
zwiększono liczbę miejsc zarybień o dopływy środkowej i górnej Odry. Obecnie, z inicjatywy WWF
Polska, prowadzone są równieŜ zarybienia dopływów górnej Wisły, które w niedalekiej przyszłości
mają zostać udroŜnione dla migrujących ryb. Szczególnie istotną sprawą jest zapewnienie droŜności
zapory we Włocławku poprzez przebudowę istniejącej, niesprawnej przepławki oraz wybudowanie
dwóch dodatkowych przejść dla ryb wędrownych, umoŜliwiających wędrówkę nie tylko łososiom, ale
równieŜ innym gatunkom, w tym jesiotrowi.
Obecnie łosoś nie jest objęty ochroną gatunkową. Podlega okresowej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków
chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie (Dz. U. nr 138, poz. 1559 z 2001 r.).
Okres ochronny jest ustalony na czas od 1 października do 31 grudnia. Wymiar ochronny w morzu wynosi 60 cm, w rzece 35 cm.

Łosoś podlega ochronie w ramach dyrektywy siedliskowej programu Natura 2000. Wpisany jest takŜe
do Polskiej Czerwonej Księgi.
W Wiśle barierą nie do pokonania dla łososi, powodującą zanik
tego gatunku, okazała się wybudowana w 1968 roku zapora
wodna we Włocławku.
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Zasięg występowania łososi atlantyckich obejmuje obszar północnego Atlantyku (w tym Morze Bałtyckie, Morze Białe, Morze Barentsa i Morze Północne). Na tarło wpływają do rzek na zachodnim
wybrzeŜu Europy i wschodnim wybrzeŜu Ameryki Północnej oraz na Islandii.

RYBY WĘDROWNE
RYBY WĘDROWNE

TROĆ WĘDROWNA (Salmo trutta trutta)

BIOLOGIA GATUNKU

Troć wędrowna jest rybą anadromiczną (dwuśrodowiskową), o wyglądzie i biologii bardzo podobnej
do łososia atlantyckiego. Formy młodociane przebywają w pierwszym okresie Ŝycia w rzekach i potokach o szybkim przepływie wody, Ŝwirowo-kamienistym dnie i chłodnej, dobrze natlenionej wodzie.
Po około 2-5 latach młode osobniki przechodzą smoltyfikację i spływają do morza, gdzie intensywnie Ŝerują przez kilka lat. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej ryby wstępują do rzek i płyną w ich
górę na tarliska.

Trocie odbywają tarło wcześniej niŜ łososie i trwa ono najczęściej od września do końca grudnia. Do
tarła mogą równieŜ przystępować samce, które nie spłynęły do morza. Samice troci składają ikrę do
gniazd na dnie Ŝwirowo-kamienistym, tak jak łososie. Liczba składanych jaj przez jedną samicę waha
się od 3 do 16 tys. Wylęg następuje najczęściej na wiosnę (luty-marzec) i przez pierwszy okres swojego Ŝycia małe trocie pozostają na tarlisku.
Dorosłe osobniki troci dorastają do 1 m długości i waŜą około 15 kg. Oprócz nieco mniejszych rozmiarów od łososia gatunek ten odróŜnia kilka cech morfologicznych, spośród których najwaŜniejsze
to: inny wykrój płetwy ogonowej, grubszy trzon ogonowy oraz znacznie większy, w stosunku do reszty
ciała, pysk. U samców w okresie tarła występuje kufa, jednak nie jest ona zagięta do tyłu i tak wyraźna
jak u łososia.
Dokładne tłumaczenie łacińskiej nazwy “troć wędrowna” brzmi
“łosoś pstrąg”, dlatego przez długi czas tę rybę nazywano łososiopstrąg.
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Troć wędrowna występuje od północnego krańca Półwyspu Iberyjskiego poprzez europejskie wybrzeŜa Oceanu Atlantyckiego, Morze Północne, Morze Bałtyckie do Morza Arktycznego. Na podstawie znakowania wykazano, Ŝe troć pochodząca z Wisły wędruje na obszarze całego Bałtyku, natomiast
trocie z rzek pomorskich łowione są u południowych brzegów Szwecji. Najwięcej trociowych rzek tarliskowych znajduje się w Szwecji.

W Polsce troć wędrowna występowała dość licznie w dorzeczu Odry, docierając do jej górnych dopływów. W miarę postępującej degradacji środowiska naturalnego jej zasięg się zmniejszał. Najbardziej liczna była populacja troci „wiślanej”, która docierała do górnych dopływów tej rzeki. Licznie
występowała takŜe w środkowych dopływach Wisły. Budowa zapory we Włocławku, która zamknęła
dostęp do południowych tarlisk troci oraz katastrofalne zanieczyszczenie Wisły i jej dopływów w latach siedemdziesiątych doprowadziły niemal do całkowitej zagłady troci „wiślanej”.
Sytuacja troci wędrownej w Polsce jest obecnie znacznie lepsza niŜ łososia atlantyckiego, gdyŜ mimo
wielu istniejących zagroŜeń ryba ta nie wyginęła, a jej naturalne (mocno przetrzebione) populacje
nadal istnieją w niektórych rzekach pomorskich. Intensywne zarybienia prowadzone od wielu lat
i działania ochronne spowodowały, Ŝe jej obecny zasięg występowania jest stosunkowo duŜy (wszystkie rzeki pomorskie oraz dorzecze dolnej Wisły). W Polsce występuje równieŜ osiadła forma troci troć jeziorowa (Salmo trutta morpha lacustris).

Troć wędrowna podlega okresowej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie (Dz. U. nr 138, poz. 1559 z 2001 r.).
Podobnie jak dla łososia, okres ochronny dla troci wędrownej przypada między 1 października a 31
grudnia. W morzu obowiązuje wymiar ochronny równy 60 cm, w rzece - 35 cm.
Sytuacja troci wędrownej w Polsce jest zdecydowanie lepsza
niŜ łososia. W niektórych rzekach pomorskich nadal występują
jej naturalne populacje.
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JESIOTR (Acipenser oxyrhynchus)

BIOLOGIA GATUNKU

Jesiotr ostronosy, występujący niegdyś w Polsce, jest jedną z największych i najdłuŜej Ŝyjących
ryb słodkowodnych. MoŜe osiągać do 5,5 m długości i ponad 350 kg masy ciała. Do rodziny jesiotrowatych naleŜy rekord wielkości wśród ryb słodkowodnych. Rekordzistką jest bieługa (Huso huso),
która moŜe osiągać nawet 9 m długości i waŜyć ponad 1,5 tony! Niestety, ryba ta jest na krawędzi wymarcia, podobnie jak wiele innych gatunków ryb jesiotrowatych występujących na świecie. Do rodziny
jesiotrowatych naleŜą takŜe: jesiotr syberyjski, jesiotr rosyjski i sterlet, inaczej zwany czeczugą. Spokrewniony z naszym jesiotrem jest równieŜ Ŝyjący w Ameryce Północnej wiosłonos amerykański, naleŜący do rodziny wiosłonosowatych.
Jesiotr naleŜy do najstarszych istniejących kręgowców, swoją obecną formę przyjął juŜ 30 milionów
lat temu. Ma bardzo specyficzną budowę: charakterystyczny, wydłuŜony pysk, tzw. rostrum,
i - w przeciwieństwie do większości ryb - jego ciało nie jest pokryte łuskami tylko tarczami kostnymi.
Dorosłe osobniki Ŝyją w morzu, odŜywiają się fauną przydenną i rybami.
Jesiotry bardzo późno dojrzewają płciowo. Do rzek na tarło zaczynają wpływać w wieku około 15 lat
w przypadku samców i około 18 lat w przypadku samic. Późne dojrzewanie jesiotra i jego rozród stanowią duŜy problem dla hodowców i osób chcących przywrócić tę rybę środowisku. Wędrówka rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa około dwóch miesięcy. W jej trakcie jesiotry pokonują ok. 20 km na
d
o
b
ę
.
W tym czasie nie pobierają pokarmu i tracą nawet do 30% masy ciała. Na tarliska jesiotry wybierają
duŜe rzeki o głębokości około 2 m. Tarło odbywa się na przełomie czerwca i lipca, a młode jesiotry wylęgają się juŜ po dwóch tygodniach. W rzekach pozostają od 1 roku do 3 lat, a następnie spływają do
morza. Po odbytym tarle dorosłe ryby takŜe wracają do morza. Do tarła przystępują co kilka lat.
Jesiotr moŜe osiągnąć wymiar do 5,5 m długości i masę ciała
zbliŜoną do wagi siedmiu gimnazjalistów, czyli ponad 350 kg!
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Do niedawna uwaŜano, Ŝe w Polsce występował jesiotr zachodni (Acipenser sturio), który obecnie
tarło naturalne odbywa jedynie w dolnej części śyrondy i Garonny we Francji oraz w Rioni na terenie Gruzji. Przeprowadzone w ostatnich latach badania genetyczne okazów muzealnych wykazały, Ŝe
w Polsce (i przypuszczalnie w całej zlewni Bałtyku) występował inny gatunek jesiotra: jesiotr ostronosy, który obecnie zachował się jedynie u wchodnich wybrzeŜy Ameryki Północnej.
W XIX i XX wieku z Wisły wciąŜ wyławiano setki ton jesiotra, jednak z czasem ludzie zauwaŜyli,
Ŝe staje się on rybą coraz rzadszą. W XIX wieku gatunek ten zapędzał się w swoich wędrówkach aŜ
po Tyniec i jeszcze przez wiele lat trafiał do górnych dopływów Wisły (w Sanie docierał powyŜej
Przemyśla). W owych czasach łowiono tak duŜo jesiotra, Ŝe w niektórych wsiach świnie były karmione kawiorem. Na początku XX wieku nastąpił gwałtowny spadek liczebności jesiotra. Z Odry te
piękne olbrzymy zniknęły jeszcze wcześniej. W 1936 roku jesiotra objęto w Polsce całkowitą ochroną,
okazało się jednak, Ŝe jest juŜ zbyt późno. Ostatni jesiotr został wyłowiony z Wisły koło Chełmna
w 1965 roku. W Polsce na dzień dzisiejszy jesiotr jest uznany za rybę wymarłą.

Po odkryciu, Ŝe w Polsce występowały jesiotry ostronose, znacznie zwiększyły się szanse na restytucję tego gatunku w naszym kraju. Stosunkowo łatwo będzie moŜna uzyskać ikrę pochodzącą od wielu
osobników, co jest warunkiem koniecznym sukcesu restytucji. Źródłem ikry będzie kanadyjska populacja jesiotra ostronosego, która wciąŜ jest dość liczna. Natomiast w przypadku jesiotra zachodniego, pozyskanie ikry dla programu restytucyjnego jest praktycznie niemoŜliwe, gdyŜ ostatnie
populacje tego gatunku znajdują się na krawędzi wymarcia. Dla powodzenia restytucji jesiotra ostron
o
s
e
g
o
w Polsce konieczne jest przeciwdziałanie niekorzystnym przekształceniom odcinków rzek będących
historycznymi tarliskami tego gatunku i udroŜnienie poprzegradzanych zaporami rzek, mając na uwadze stworzenie warunków dla migracji ryb, które mogą osiągać ponad 5 m długości!
Jesiotr zachodni podlega całkowitej ochronie gatunkowej. Jest chroniony programem Unii Europejskiej Natura 2000 w ramach dyrektywy siedliskowej. Ponadto wpisano go do Polskiej Czerwonej Księgi w kategorii EXP (gatunek zanikły).
Jesiotr ostronosy nie został jeszcze oficjalnie uznany za gatunek rodzimy dla fauny Polski (i tym
W Polsce jesiotr ostronosy występował do lat 60. XX wieku, na
dzień dzisiejszy uznany jest za rybę wymarłą.
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CERTA (Vimba vimba)

BIOLOGIA GATUNKU

Certa naleŜy do rodziny ryb karpiowatych. Podobnie jak brzana, świnka czy kleń, jest rybą reofilną,
czyli prądolubną. Jest gatunkiem anadromicznym, ale spotykane są teŜ potamodromiczne populacje
tych ryb. Zarówno w morzu, jak i w rzekach odŜywia się bezkręgowcami dennymi i planktonem.
Jest to nieduŜa ryba, osiągająca średnio 30 cm długości (maksymalnie 50 cm) i około 1 kg masy ciała.
Ma niebieskozielone ubarwienie z ciemną pręgą na wierzchu ciała i srebrnobiałym brzuchem. Ryby
te Ŝyją w ławicach, czyli duŜych stadach. Anadromiczne certy Ŝerują w przyujściowych, zasolonych
odcinkach rzek i przybrzeŜnym pasie morza, a na tarło wpływają w górę rzek. Populacje rzeczne tego
gatunku większą część roku spędzają w głębszych, bardziej Ŝyznych i lekko zamulonych częściach
rzek, a na tarło wybierają miejsca połoŜone wyŜej, o dnie Ŝwirowym i dość duŜym przepływie wody.

Certy dojrzewają płciowo w wieku 4-5 lat. Na wędrówkę tarłową wyruszają w róŜnym terminie, w zaleŜności od wielkości rzeki docelowej. Do duŜych rzek, takich jak Wisła, wstępują juŜ wczesną jesienią, a w grudniu osiągają rejon tarlisk. W mniejszych rzekach, np. pomorskich, pojawiają się dopiero
wiosną. W trakcie wędrówki certy ograniczają pobieranie pokarmu, ale cały czas Ŝerują. W górę rzeki
płyną ze średnią prędkością 6-7 km/dobę, osiągając maksymalnie 14 km/dobę. Tarło rozpoczyna się
w połowie maja i ciągnie się do końca czerwca. Gdy tarło się skończy, niektóre certy wracają do morza
od razu, inne pozostają w rejonie tarlisk. Sytuacja ta zaleŜy głównie od warunków pokarmowych
w rejonie miejsc rozrodu. Populacja certy Ŝyjąca w morzu charakteryzuje się szybszym wzrostem
i osiąga większe rozmiary niŜ populacja śródlądowa.
Certy nie budują gniazd tarłowych. Ikra składana jest na
oczyszczone wcześniej przez te ryby, kamienisto - Ŝwirowe dno.
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W Polsce certę spotkał taki sam los, jak inne gatunki odbywające wędrówki rozrodcze – na ich
trasie migracji pojawiła się zapora we Włocławku. Zanim największa z polskich rzek została przegrodzona, certa była gatunkiem bardzo licznym. Po wybudowaniu zapory we Włocławku populacja
certy została znacznie zmniejszona, poniewaŜ odcięto jej moŜliwość wędrówki do większości tarlisk.
Zachowała się populacja certy anadromicznej, która występuje w dorzeczu Wisły, ale jedynie do miejscowości Włocławek. Jest ona bardzo nieliczna, gdyŜ brakuje tam odpowiedniej ilości miejsc tarłowych. W Zbiorniku Włocławskim wykształciła się forma osiadła, która podejmuje wędrówki rozrodcze
(potamodromiczne) w górę rzeki.

W związku ze znacznym zmniejszeniem populacji certy podjęto działania restytucyjne. Głównie polegają one na pozyskiwaniu ikry z tarlaków odłowionych na tarliskach, a następnie produkcji materiału zarybieniowego w warunkach hodowlanych. Ponadto w ośrodku zarybieniowym Czarci Jar
wyhodowano stado tarłowe, które takŜe dostarcza materiał zarybieniowy. Przeprowadzono równieŜ
udaną restytucję w Odrze, którą zapoczątkował Ośrodek Zarybieniowym „Szczodre” Polskiego
Związku Wędkarskiego, opracowując metodę rozrodu i wychowu materiału zarybieniowego w oparciu o ostatnie osobniki anadromicznej, odrzańskiej populacji certy, które odławiano w Baryczy.
Certa podlega okresowej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie (Dz. U. nr 138, poz. 1559 z 2001 r.).

Okres ochronny certy zaleŜy od miejsca jej złowienia: w Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia
- od 1 września do 30 listopada, w Wiśle powyŜej zapory we Włocławku i pozostałych rzekach - od 1
stycznia do 30 czerwca. Obowiązujący wymiar ochronny to 30 cm.
Zanim największa z polskich rzek została przegrodzona, certa
była gatunkiem bardzo licznym w całym dorzeczu Wisły.
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Certa występuje we wszystkich większych rzekach w zlewisku Morza Bałtyckiego, w zlewisku Morza
Północnego, w Łabie i Wezerze oraz w rzekach uchodzących do Morza Czarnego od Dunaju po Kubań.
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WĘGORZ (Anguilla anguilla)

BIOLOGIA GATUNKU

Węgorz jest rybą wyjątkową, która od zawsze budziła w ludziach fascynację i ciekawość ze względu
na swoje tajemnicze zachowanie. Dorosły węgorz Ŝyje w wodach słodkich rzek i jezior, prowadząc
nocny tryb Ŝycia. Jest rybą drapieŜną, odŜywia się ślimakami, Ŝabami i małymi rybami. Jego wygląd
jest, jak na rybę, bardzo osobliwy - ciało w kolorze ciemnym do czarnego, ma wydłuŜony węŜowaty
kształt, jego płetwy są połączone i tworzą jeden fałd. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej węgorze masowo migrują do rzek, spływając nimi do morza. Jeśli zbiornik, w którym Ŝyły, nie ma odpływu, węgorze, Ŝeby dostać się do rzeki, potrafią wędrować po lądzie. Są w stanie przebyć nawet do 3 km po
wilgotnym podłoŜu.
Początek wędrówki na tarło na ogół ma miejsce pod koniec lata i jesienią. Intensywna wędrówka rozpoczyna się juŜ wiosną. Z wód na obszarze Polski węgorze wędrują przez Morze Bałtyckie, Morze Północne do Oceanu Atlantyckiego, by ostatecznie dotrzeć późną wiosną na tarliska znajdujące się
w Morzu Sargassowym na głębokości poniŜej 100 m. Węgorz w morzu porusza się z prędkością 2
km/h, w ciągu dnia wędruje na głębokości ok. 700 m, nocą bliŜej powierzchni. Taki rodzaj wędrówki
(z wód śródlądowych na tarło do mórz i oceanów) nazywamy wędrówką katadromiczną.

Larwy węgorza po wylęgnięciu mają zaledwie 5 mm i w niczym nie przypominają dorosłych osobników - są przezroczyste i mają kształt listka wierzbowego. Przez wiele lat naukowcy uwaŜali, Ŝe młode
węgorze to odrębny gatunek, stąd ich osobna nazwa leptocephalus. Narybek węgorza pozostaje w oceanie przez około 2-3 lata, przemieszczając się powoli z prądami morskimi w stronę wybrzeŜy Europy.
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▪ akt tarła węgorza pozostaje tajemnicą, nigdy dotąd nie był obserwowany przez człowieka
▪ szczególnie intensywne wędrówki tarłowe węgorza rozpoczynają się jesienią i występują w 3-4 dni po pełni księŜyca, w
ciemne burzliwe noce
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Przedstawiciele rzędu węgorzokształtnych pojawili się juŜ w okresie górnej kredy, a więc przed
prawie 100 milionami lat, natomiast rodzaju Anguilla, do którego naleŜy węgorz europejski, w eocenie, tj. przed około 50 milionami lat. Węgorz europejski zasiedla wody Europy, Małej Azji oraz północnego wybrzeŜa Afryki. Oprócz niego, dwuśrodowiskowymi gatunkami w rodzinie węgorzowatych
są: węgorz amerykański, węgorz japoński i dwa gatunki węgorzy australijskich, natomiast kolejne
znane 13 gatunków węgorzy to ryby morskie występujące w wodach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku.
Spośród wszystkich gatunków węgorzy największe znaczenie gospodarcze mają węgorze japoński
oraz europejski.
Ciekawostką jest fakt, Ŝe tarliska węgorza europejskiego i węgorza amerykańskiego zlokalizowane są
w Morzu Sargassowym obok siebie. Jednak znajdują się pod wpływem oddziaływania dwóch róŜnych prądów oceanicznych (Antylskiego i Florydzkiego) i dlatego wylęgające się larwy obydwu gatunków są rozdzielane i unoszone oddzielnie ku wybrzeŜom Europy i Ameryki Północnej. Niesione
prądem Golfsztrom (powstałym z połączenia prądów Antylskiego i Florydzkiego) larwy węgorza spotykane są na duŜych obszarach Oceanu Atlantyckiego. Trafiają one do wybrzeŜy europejskich razem
z wodami Prądu Północnoatlantyckiego, który oddziela się z Golfsztromu u brzegów Nowej Funlandii. Tutaj larwy węgorza przechodzą metamorfozę i jako tzw. węgorze szkliste wstępują w ujścia rzek.
W Polsce ciągle zachowany jest niewielki naturalny ciąg wstępujący węgorza europejskiego, obserwowany m.in. w Wiśle, Łebie, Parsęcie i Wieprzy.
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Przy brzegach Europy małe węgorze przechodzą całkowitą przemianę, ich ciało skraca się i zmienia
kształt z płaskiego na owalny. Na tym etapie nadal są przezroczyste i nazywamy je węgorzami szklistymi. W takiej postaci, co roku od kwietnia do września, wpływają do ujść europejskich rzek, w których płyną pod prąd. PoniewaŜ są bardzo płochliwe, pływają zazwyczaj nocą. Zaczynają nabierać
barwy i przypominać dorosłe węgorze. U dojrzewających ryb grzbiet przybiera czarne zabarwienie,
zaś boki są srebrzystobiałe. W tym stadium nazywamy je węgorzami srebrzystymi. W wodach słodkich mogą osiągnąć długość 80-100 cm, maksymalnie 150 cm i wagę od1 kg do maksymalnie ponad
6 kg.
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W ostatnich latach obserwuje się stałą tendencję zmniejszania liczebności węgorza europejskiego.
Przyczynami tego zjawiska są zanieczyszczanie, nadmierne, rabunkowe odłowy węgorzy szklistych
z przeznaczeniem na rynek krajów Azjatyckich (głównie Chiny) oraz masowe niszczenie spływających
dorosłych osobników przez zlokalizowane na trasie ich migracji elektrownie wodne. Do tego dodać
naleŜy przegradzanie rzek, które ogranicza, a często nawet uniemoŜliwia wędrówkę młodych węgorzy do wód śródlądowych.
Ze względu na liczne występowanie oraz wysokie walory konsumpcyjne węgorz europejski był rybą
o duŜym znaczeniu gospodarczym. Z polskich wód śródlądowych jeszcze w latach 80. XX wieku odławiano rocznie do 750 ton tej ryby. Z przyczyn wymienionych powyŜej wysokość odłowów węgorza
europejskiego spadła drastycznie w pierwszych latach XXI wieku. Stało się to sygnałem do podjęcia
działań na rzecz stworzenia międzynarodowego programu ochrony tego gatunku.
W czerwcu 2007 roku zdecydowano o włączeniu węgorza europejskiego do II załącznika Konwencji
o Międzynarodowym Handlu ZagroŜonymi Gatunkami Roślin i Zwierząt (CITES). Oznacza to,
Ŝe w niedługim czasie handel tymi rybami będzie moŜliwy jedynie w przypadku posiadania odpowiednich zezwoleń.

Węgorz w polskich wodach jest rybą coraz rzadszą, ale niestety nie podlega ochronie gatunkowej.
Ochrona tego gatunku wymaga kompleksowego podejścia i związane z nią działania powinny obejmować cały obszar występowania gatunku, na którym realizowane są wszystkie etapy jego cyklu Ŝyciowego.
Węgorz posiada jedynie wymiar ochronny, który wynosi 40 cm (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,
hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie - Dz. U. nr 138, poz. 1559 z 2001 r.).
Badania wykazały, Ŝe wirniki turbin elektrowni zabijają do 100%
spływających dorosłych węgorzy.
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WYMAGANIA I ZAGROśENIA
DLA RYB WĘDROWNYCH

Ponadto wszystkie ryby anadromiczne wymagają dosyć duŜego przepływu wody, a równocześnie odpowiedniego ukształtowania koryta rzecznego i brzegów, stwarzających warunki do powstania miejsc
tarliskowych. Muszą to być
miejsca niezamulone, o dnie
kamienistym i Ŝwirowym oraz
szybkim przepływie wody.
W przypadku łososia przepływ
wody musi wynosić minimum
0,5-1 m/s.
WaŜna jest równieŜ obfitość
pokarmu odpowiedniego dla
wzrostu i rozwoju narybku oraz
obecność duŜej ilości kryjówek
i stanowisk Ŝerowania. Kryjówki są szczególnie waŜne dla
wylęgu i młodych ryb, które są
bardzo naraŜone na ataki drapieŜników.

Podstawowe parametry wody
brane pod uwagę w działaniach
restytucyjnych to: temperatura, zawartość tlenu, PH, przezroczystość. Parametry te powinny być na poziomie wody klasyfikowanej jako I klasa jakości.

Jeśli wymienione czynniki są spełnione, to istnieją duŜe szanse na rozwój stabilnych, samorozradzających się populacji ryb wędrownych. Szczegółowe wymagania, którym powinny odpowiadać wody
śródlądowe będące środowiskiem Ŝycia ryb w warunkach naturalnych, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku (Dz. U.176.1455).
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Omówione gatunki ryb charakteryzują się specyficznymi i wysokimi wymaganiami, zarówno jeśli
chodzi o parametry wody, jak i elementy środowiska naturalnego. Warunkiem podstawowym dla
ich istnienia jest droŜność cieków wodnych na całej długości, co pozwala na swobodną wędrówkę
ryb w górę rzek i ich powrót do morza.

I ZAGROśENIA
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I ZAGROśENIA

Obecnie środowisko jest, niestety, bardzo silnie zdegradowane i zmienione przez człowieka. Stan ten
wynika ze zwiększających się ciągle potrzeb cywilizacji, a takŜe w duŜej mierze z niewiedzy lub nieświadomości ludzi. Regulacje rzek i potoków oraz budowle piętrzące wodę, takie jak: progi, jazy i zapory, prawie zawsze całkowicie odcinają fragmenty rzek lub całe dorzecza, uniemoŜliwiając Ŝywym
organizmom wszelkie wędrówki. Odcięcie tarlisk to uniemoŜliwienie rybom wydania potomstwa.
Jest to najprostsza droga do ich zagłady.
Olbrzymie ilości wody, jaką zuŜywa dzisiejszy przemysł, rolnictwo i sami ludzie na potrzeby komunalne, wracają często do środowiska w bardzo złym stanie, niosąc ze sobą duŜe ilości zanieczyszczeń.
Są to substancje chemiczne mające wpływ na zdrowie ryb i ich rozród. Metale cięŜkie, które kumulują się w mięśniach ryb, mogą zaburzać ich rozród, a takŜe stanowić zagroŜenie dla ludzi, którzy je
spoŜywają. DuŜe dawki biogenów, takich jak: związki azotu, potasu i fosforu (substancji organicznych, które mają działanie uŜyźniające), powodują wzrost Ŝyzności wody (eutrofizację) i nadmierny
rozwój glonów, a przez to deficyty tlenowe.
Równie niebezpieczne mogą być ścieki bytowe z nieszczelnych szamb. Ich szkodliwy wpływ to przede
wszystkim zmiany parametrów fizyko-chemicznych, powodujące zwiększenie ilości zawiesiny w wodzie i przyśpieszające proces gromadzenia się mułu na dnie, co jest niekorzystne dla ikry i wylęgu. Natomiast wody podgrzane zrzucane do rzek z elektrociepłowni i kanalizacji miejskich mogą być
zabójcze dla rozwijających się ryb zimnolubnych, takich jak łosoś.

Kolejne zagroŜenia dla ikry i wylęgu (świeŜo wyklutych ryb) to zjawiska przemarzania i prześwietlania
gniazd, a takŜe ich wysychanie. Sytuacje te mogą mieć miejsce w rzekach i potokach, które są sztucznie wypłycane w czasie suszy lub bardzo mroźnych zim. Do prześwietlania gniazd dochodzi prawie zawsze w rzekach, które mają uregulowane brzegi, a co za tym idzie nie rosną na nich Ŝadne
rośliny i drzewa. W takich miejscach częstym problemem jest teŜ szybkie nagrzewanie się wody do
niebezpiecznych dla młodych łososi temperatur.
Jeszcze innym zagroŜeniem, wpływającym bezpośrednio na ryby, są wszelkie zabiegi regulacyjne i melioracyjne wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki lub w samym korycie. Działanie, takie jak
wydobywanie Ŝwiru bezpośrednio z dna rzek i potoków, powoduje zamulenie gniazd znajdujących
się poniŜej, a takŜe zmniejszenie obszaru tarlisk w związku z brakiem odpowiedniego substratu
(Ŝwiru). Powoduje to równieŜ obniŜenie lustra wody w potoku i osuszenie najbliŜszych terenów.
Ścinka drzew i ich transport korytem rzecznym takŜe ma tragiczne konsekwencje dla rozwijających
się ryb.
Do niekorzystnych zjawisk naleŜy dodać ponadto nadmierne odłowy ryb zarówno przez rybaków morskich w Bałtyku, jak i wędkarzy oraz zwyczajnych kłusowników (ludzi kradnących ryby).
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RZEKA JAKO śYWY ORGANIZM
CECHY RZEKI NATURALNEJ
Rzeka to naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyŜłobionym przez erozję rzeczną korycie,
okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, Ŝe rzekę stanowi ciek wodny o powierzchni
dorzecza powyŜej 100 km². Woda w rzece nieustannie się wymienia, płynąc w jednym kierunku.

▪ przepływ wody i wywołane nim przemieszczenia materiału stałego, czyli rumowiska wleczonego;
(Ŝwir, kamienie) i rumowiska unoszonego (piasek, muł i materia organiczna);
▪ występowanie okresowo podwyŜszonych stanów wody.
▪ erozja brzegowa (boczna);
▪ erozja wgłębna.
Na charakterystykę rzeki składa się wiele cech:
▪ profil podłuŜny (układ pionowy rzeki);
▪ ukształtowanie koryta w planie (układ
poziomy rzeki);
▪ kształt i wymiary przekroju poprzecznego
doliny i koryta;
▪ występowanie struktur korytowych,
takich jak wyspy;
▪ odgałęzienia koryta;
▪ zatoki;
▪ starorzecza;
▪ rodzaje gruntów, w których uformowane jest koryto.

O charakterze rzeki decyduje równieŜ roślinność porastająca brzegi oraz tereny zalewowe. Niekiedy mają
na niego wpływ równieŜ zwierzęta zamieszkujące dolinę rzeczną, np. bobry. WaŜnym elementem rzeki jest
dywersyfikacja nurtu, czyli jego urozmaicenie, dzięki czemu tworzą się róŜnego rodzaju wypłycenia, głęboczki, wysepki itp. Sprzyja to zróŜnicowaniu siedlisk, przez co znacznie zwiększa się bioróŜnorodność
występujących tam organizmów.
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Rzekę moŜna podzielić na kilka odcinków. NajwyŜej połoŜonym jest źródło. Dalej, przemieszczając
się wzdłuŜ nurtu, mamy strefę źródliskową, górny bieg rzeki, średni bieg i dolny bieg rzeki. W górnym biegu przewaŜa erozja powierzchniowa zlewni i wgłębna erozja koryta. W tym miejscu odbywa
się produkcja rumowiska. W środkowym biegu występuje erozja boczna koryta oraz akumulacja rumowiska. W dolnym przewaŜają procesy akumulacji osadów i rumowiska. Kształtowanie się dolin
rzecznych jest wynikiem złoŜonych procesów naturalnych tzw. procesów korytotwórczych, które
trwają nieprzerwanie od tysięcy lat. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą:

RZEKA JAKO
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Naturalnie płynąca rzeka tworzy system występujących na przemian po sobie:
▪ bystrzy, czyli miejsc przyspieszonego nurtu o dnie kamienistym lub Ŝwirowym, o niewielkiej głębokości;
▪ plos, czyli miejsc, gdzie nurt wyraźnie spowalnia, przy jednoczesnym zwiększeniu głębokości. Dno
plosa zwykle pokrywają piaski i namuły.
W górnych odcinkach rzek i ich górskich dopływach stosunek bystrze - ploso wynosi od 4:1 do 2:1,
w średnim biegu około 2:2, a w dolnym od 1:2 do 1:4.

Kolejnym, charakterystycznym dla naturalnej rzeki elementem jest meandrowanie - zjawisko polegające na tworzeniu przez rzekę zakoli. Zakole rzeki jest miejscem, gdzie występuje zewnętrzna i wewnętrzna część nurtu.
W rzece niezmienionej przez działalność ludzką substrat denny zmienia się wraz z jej biegiem, od źródła do ujścia: w górnym odcinku dno jest skaliste, pokryte grubymi kamieniami i głazami, idąc w dół
substrat denny przechodzi w Ŝwir, aŜ w końcu zaczyna przewaŜać piasek i muł.

Wraz z biegiem rzeki zmienia się takŜe charakterystyczny przepływ. W górnych odcinkach jest on
szybki i turbulentny, wraz z biegiem rzeki robi się coraz wolniejszy, by w dole stać się wolny i zmienny.
Zmienia się takŜe temperatura wody i Ŝyzność rzeki, czyli zawartość materii organicznej. Według teorii ekologicznej ciągłości rzeki, rzeka jest jednym ekosystemem rozciągającym się wzdłuŜ jej całego
biegu, w którym ulegają stopniowym zmianom warunki fizyczne i Ŝyzność, co z kolei pociąga za sobą
przekształcenia struktury gatunkowej zespołów flory i fauny. Na skutek m.in. antropogenicznych zmian
w środowisku odnotować moŜna odstępstwa od tego modelu. Dochodzi do tego takŜe za sprawą czynników zaburzających strefowość, do których naleŜą: dopływ zanieczyszczeń organicznych, melioracyjna przebudowa koryta rzecznego, zanieczyszczenia wód, urządzenia hydrotechniczne itp.
Polskie rzeki zostały umownie podzielone na „krainy rybne”:

▪ Kraina pstrąga - najwyŜej połoŜona, dominuje w niej pstrąg potokowy. Rybami towarzyszącymi są:
strzebla, lipień, głowacz. Dno rzeki pokryte kamieniami i głazami. Temperatura wody jest niska, latem
nie przekracza 10-15oC. Szybkość przepływu wody z reguły jest większa niŜ 1 m/s. Kraina pstrąga
jest miejscem rozrodu łososi i troci.
▪ Kraina lipienia, w której dominującą rybą jest lipień. Towarzyszą mu: pstrąg, strzebla, głowacz i karpiowate reofilne. Dno rzeki pokryte kamieniami oraz Ŝwirem. Układ bystrza i plosa jest w stosunku
50:50. Temperatura wody osiąga maksymalnie 12-18oC. Szybkość przepływu - najwyŜej 1 m/s. Kraina lipienia jest miejscem rozrodu łososi troci i certy.
▪ Kraina brzany, w której najczęściej spotyka się: klenie, brzany i świnki. Towarzyszą im gatunki, takie
jak: lipień, ukleja, leszcz, okoń, szczupak, boleń. Na dnie rzeki występuje Ŝwir z piaskiem. Maksymalna
temperatura wody wynosi 15-20oC. Występuje spowolnienie nurtu nieprzekraczające 0,6 m/s. Kraina
brzany jest miejscem rozrodu certy i jesiotra.
▪ Kraina leszcza, umiejscowiona jest w dolnych odcinkach rzek (blisko ujścia do morza). Dominującymi rybami są leszcz i płoć, a towarzyszącymi: ukleja, szczupak, okoń, boleń i sum. Na dnie rzeki zalega piasek i muł.
▪ Kraina stynki, względnie jazgarza i stynki - ostatnia kraina, rozciągająca się w strefie mieszania wód
rzecznych z wodami morskimi.
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W rzece uregulowanej stosunki wodne i równowaga biologiczna ulegają zakłóceniu. Wraz z rozwojem cywilizacji i zwiększaniem się ludzkich potrzeb, człowiek zaczął wykorzystywać i zmieniać
rzeki do własnych celów. WiąŜe się to z ich regulacją. Prace regulacyjne, poprzez umieszczanie w korycie rzecznym róŜnego rodzaju budowli technicznych oraz przekształcanie struktury brzegów i dna,
dokonują daleko idącej ingerencji w kształt koryta. Zakłócenia te wprowadzane są przez:

Budowanie zapór, progów i zapór
przeciwrumowiskowych ma duŜy
wpływ na kształt rzeki. Prace wykonywane przy tworzeniu tych
przegród wymagają uŜycia cięŜkiego sprzętu budowlanego (koparek, spychaczy itp.), co wiąŜe się ze
zdegradowaniem pewnego odcinka rzeki, polegającym na przekopaniu i wybraniu części dna oraz wycięciu drzew na brzegach.

Regulacje są wykonywane od bardzo dawna, kiedyś miały stwarzać odpowiednie warunki dla Ŝeglugi
i ochrony przed wylewami. Dzisiaj regulacje słuŜą równieŜ ochronie przeciwpowodziowej, a jednocześnie - poprzez zbiorniki retencyjne - mają zapewnić stałe zaopatrzenie ludności w wodę. Niestety,
wszelkie ingerencje człowieka w rzeki mają więcej negatywnych niŜ pozytywnych skutków, takŜe
dla nas samych.
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▪ opaski kamienne;
▪ opaski faszynowe;
▪ kosze siatkowo-kamienne;
▪ mury oporowe;
▪ likwidację skupisk roślinności
(drzew i krzewów), mokradeł czy
starorzeczy;
▪ zmiany w dnie potoków i rzek w
celu stabilizacji koryta i ograniczenia erozji.

RZEKA JAKO
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Do najwaŜniejszych negatywnych skutków regulacji rzek naleŜą:
▪ przyspieszony odpływ wód z całej zlewni;
▪ wypłycenie i zamulenie rzek;
▪ ujednolicenie i zuboŜenie środowiska.

Przyspieszony odpływ wód powoduje zmniejszenie retencji, co staje się przyczyną katastrofalnych powodzi w okresach zwiększonych opadów i wiosennych roztopów. W wyprostowanych
i wybetonowanych korytach woda po intensywnych opadach czy roztopach nabiera olbrzymich prędkości (niespotykanych w naturze) i niczym taran niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Przyspieszony spływ wód powoduje takŜe obniŜenie poziomu wód gruntowych, czego konsekwencją jest
wysychanie źródeł i studni.

Wypłycenie rzek powoduje zmniejszenie ilości kryjówek, co bezpośrednio negatywnie wpływa na
liczebność ichtiofauny. Uregulowany odcinek rzeki jest jednolity pod względem głębokości, szerokości, ukształtowania dna i brzegów, przez co staje się nieprzyjazny dla organizmów Ŝywych. Płytka,
szeroko rozlana i nieocieniona woda bardzo szybko i silnie nagrzewa się, co eliminuje ze składu jej ichtiofauny liczne gatunki zimnolubne i cieniolubne.

Ujednolicenie i zuboŜenie środowiska prowadzi stopniowo do zaniku Ŝycia w rzece i do zmniejszenia jej moŜliwości samooczyszczania. Ujednolicone odcinki rzek powodują zuboŜenie środowiska, poniewaŜ w wyrównanym dnie brak jest odpowiednich stanowisk i kryjówek dla ryb i innych
organizmów wodnych. Nie ma równieŜ odpowiedniej dywersyfikacji nurtu wody, która sprzyja powstawaniu siedlisk fauny wodnej w rzece. Na znaczne zmniejszenie ilości miejsc bytowania ryb ma
równieŜ wpływ budowa wzmocnień brzegowych, gdyŜ zabudowa linii brzegowej eliminuje zakola,
głęboczki, kryjówki wśród korzeni podmytych drzew itp., które stanowią naturalne miejsca występowania wielu gatunków zwierząt.

RZEKA UREGULOWANA

RZEKA NATURALNA
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REGULACJE A POWODZIE

Jednym z podstawowych problemów skutecznej ochrony przeciwpowodziowej w Polsce jest niechęć do korzystania z
ekologicznych metod zapobiegania katastrofalnym wylewom. Tymczasem, jak uczy doświadczenie poprzednich lat, budowa
obwałowań i zbiorników wodnych nie stanowi
skutecznego zabezpieczenia przed silnymi wezbraniami wód. Nadmiar wody w rzece musi się
rozlać, dlatego najskuteczniejszą metodą
ochrony ludzkich siedzib jest oddanie rzece, na
pewnych odcinkach, jej naturalnej przestrzeni.
Ogromną rolę w efektywnej ochronie przeciwpowodziowej odgrywają szerokie rozlewiska, tereny podmokłe, nadrzeczne łąki i lasy łęgowe, które działają jak gąbka, spowalniając przepływ
i obniŜając falę powodziową.
Najefektywniejszą, najtańszą i najbardziej trwałą metodą
ochrony przeciwpowodziowej jest odtworzenie i ochrona naturalnych terenów zalewowych.
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Regulacje rzek, polegające na prostowaniu i obwałowaniu koryt
rzecznych, mają przede wszystkim pełnić funkcje przeciwpowodziowe. W istocie powodują skrócenie biegu rzeki, co przyczynia
się do zwiększenia zarówno spadku podłuŜnego, jak i prędkości
przepływu wody, prowadząc w efekcie do skrócenia czasu koncentracji fal powodziowych i wzrostu ich objętości. Skrócenie
czasu koncentracji fal powodziowych spowodowane jest równieŜ
odcięciem terenów zalewowych w wyniku otoczenia rzek wałami.
Wymienione czynniki wpływają na zwiększenie erozji wgłębnej
oraz przyspieszenie transportu rumowiska dennego w dół rzeki,
co z kolei powoduje obniŜenie zwierciadła wody w rzece i wód
gruntowych. W celu zmniejszenia transportu materiału dennego
i przepływu wody budowano (i niestety wciąŜ buduje się) stopnie
wodne, zapory przeciwrumowiskowe itp. Te wielkie, bardzo kosztowne przedsięwzięcia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
poniewaŜ budowle tego typu mają istotne wady. Okazało się, Ŝe nie likwidują zjawiska przyspieszonego spływu wód, lecz powodują zwiększenie akumulacji materiału dennego powyŜej budowli piętrzącej, a w efekcie, zwłaszcza w przypadku rzek górskich, szybkie zamulenie i wypłycenie zbiornika.
Z kolei poniŜej budowli piętrzącej zaznacza się brak materiału skalnego (rumoszu), co wymusza erozję wgłębną i obniŜenie poziomu wód gruntowych na terenach nadbrzeŜnych.

JAK PRZYWRÓCIĆ RYBY
NASZYM RZEKOM?
UDRAśNIANIE RZEK
UdraŜnianie rzek polega na usuwaniu przeszkód wodnych, czyli rozbiórce zapór i innych budowli piętrzących, przerywających ciągłość ekologiczną cieku.

JAK PRZYWRÓCIĆ
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Jest to sposób nowatorski, stosowany od niedawna, ale mający juŜ szeroką rzeszę zwolenników i wykonawców, poniewaŜ jest najskuteczniejszy i pozwala rzece szybko powrócić do pierwotnego stanu.
Obecnie najwięcej zapór rozbiera się w USA, jednak prace tego typu podejmowane są równieŜ
we Francji, Danii, Niemczech, Kanadzie, Australii i Japonii. Główną przyczyną usuwania zapór jest zjawisko starzenia się zbiorników zaporowych. Polega ono na zmniejszaniu się objętości zbiornika wodnego wskutek gromadzenia się w nim namułów. W związku z tym zdolności retencyjne,
przeciwpowodziowe, rekreacyjne oraz moŜliwości produkcji energii elektrycznej maleją z kaŜdym rokiem eksploatacji zbiornika i nie przynoszą realnych korzyści w stosunku do powiększających się nakładów na utrzymanie zapory.

Usuwanie zapór oraz innych budowli hydrotechnicznych przegradzających rzeki, jest procesem bardzo trudnym z technicznego punktu widzenia. W związku z tym, przed przystąpieniem do rozbiórki,
wymagane są specjalistyczne ekspertyzy i badania pod kątem oddziaływania na szeroko rozumiane
środowisko. Trudność polega na tym, Ŝe właściwie do kaŜdej rozbiórki trzeba podchodzić indywidualnie, poniewaŜ zapory róŜnią się znacznie od siebie zarówno parametrami technicznymi konstrukcji,
j
a
k
i usytuowaniem w terenie. Pomimo wielu trudności, jakie niosą ze sobą rozbiórki tam i zapór, na świecie rozebrano ich juŜ setki (w samym tylko 2005 i 2006 roku w USA rozebrano 80 zapór) i trend ten
będzie się najprawdopodobniej nasilał. Jak dowiodły liczne przykłady, na rzekach udroŜnionych
w ten sposób, udało się stosunkowo szybko przywrócić gatunki zwierząt, które wymarły wskutek wybudowania zapory.
Zlikwidowanie czterech tam w dolinie Loary we Francji (dwie
w 1998 roku i po jednej w 2003 i 2005 roku), juŜ w kilka miesięcy
po ich usunięciu, spowodowało powrót na dawne miejsca występowania pięciu gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego i alozy.
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URZĄDZENIA SŁUśĄCE MIGRACJI RYB
Urządzenia słuŜące migracji ryb powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie zapora lub inne urządzenie piętrzące przerywające ciągłość ekologiczną cieku, nie mogą być usunięte. W zaleŜności od
składu gatunkowego migrujących ryb oraz od występujących warunków terenowych i konstrukcji budowli piętrzącej, mogą być stosowane róŜne rodzaje urządzeń, jak na przykład: obejścia, przepławki,
bystrotoki, śluzy itp.
OBEJŚCIA

Odpowiednio skonstruowane obejście pozwala na migrację wszystkich organizmów wodnych
zarówno w górę, jak i w dół rzeki, a ponadto sprzyja osiedlaniu się w niej nie tylko bezkręgowców, ale nawet ryb.
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Progi wykonuje się z materiałów naturalnych (głazy, kamienie itp.) w taki sposób, aby róŜnica poziomów wody
w powstałych basenach nie była większa niŜ 10-20 cm.
Do budowy obejść dobrze jest wykorzystać (jeŜeli jest
to moŜliwe) znajdujące się w pobliŜu zapory oczka
wodne, mokradła, róŜnego rodzaju stawki, czy teŜ fragmenty płynących nieopodal naturalnych strumieni. Pozwalają one na zmniejszenie oraz zróŜnicowanie
prędkości przepływu i stwarzają odpowiednie miejsca
dla wypoczynku ryb. W obejściach powinno się takŜe umieszczać duŜe głazy, kamienie, pnie oraz wykarczowane korzenie i karpy drzew, które będą słuŜyć jako kryjówki. Dno obejścia powinno być wyłoŜone substratem takim samym jak dno rzeki. Przy wylocie wody z obejścia naleŜy nieco zwęzić
szerokość budowli w celu przyspieszenia nurtu. Woda wypływająca powinna mieć prędkość porównywalną do prędkości wody w rzece lub nawet o 10% większą, co spowoduje powstanie odpowiedniego prądu wabiącego ryby prądolubne, który skieruje je do obejścia. Wylot z obejścia powinien się
znajdować moŜliwie jak najbliŜej przeszkody wodnej, jednak tuŜ poniŜej granicy strefy silnie wzburzonej wody. Na całym odcinku obejścia powinien być zachowany układ bystrze - ploso w proporcji
1:1, a spadek obejścia powinien się zawierać w granicach od 1:15 do 1:45. Zapotrzebowanie na wodę
dla tego typu urządzenia wynosi około 100 l/s na 1 metr szerokości budowli.

RYBY NASZYM RZEKOM

Obejścia są to budowle hydrotechniczne przypominające swoją budową potok naturalny (łączący górną
i dolna wodę), który jest zlokalizowany poza korytem
rzeki. Obejścia mogą być dowolnie długie, a jedynym
ograniczeniem w ich budowie moŜe być brak odpowiedniej ilości miejsca w pobliŜu zapory. Na całej długości
obejścia powinny znajdować się progi zwalniające prędkość przepływu. W progach tych zlokalizowane są róŜnie rozmieszczone szczeliny, umoŜliwiające migrację
rybom. Wielkość szczelin naleŜy dobrać odpowiednio do
wielkości przepływających przez nie ryb.

PRZEPŁAWKI

DuŜa część zapór nie ma przepławek, a te, które
je mają, wyposaŜone są w przepławki techniczne
typu komorowego, które nie zawsze spełniają naleŜycie swoją funkcję. Przykładem źle działającej przepławki jest ta na tamie we Włocławku,
która uniemoŜliwia rybom anadromicznym dotarcie na tarliska zlokalizowane w górnej Wiśle i
jej dorzeczu. Wskutek erozji dennej (wypłukanie
dna) poniŜej zapory, poziom wody obniŜył się o 3
m
,
w związku z czym wlot do przepławki znajduje
się nad powierzchnią wody, co uniemoŜliwia
rybom wpłynięcie do niej.

Obecnie stosowane urządzenia do migracji ryb są tak konstruowane, aby przypominały jak najbardziej naturalny ciek. Do ich budowy stosuje się głównie naturalne materiały, takie jak: głazy,
kamienie lub Ŝwir.

JAK PRZYWRÓCIĆ
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śeby urządzenie do migracji ryb działało prawidłowo, podczas projektowania naleŜy wziąć pod uwagę
szereg parametrów. Przede wszystkim waŜne jest dobranie odpowiedniego przepływu wody, uwzględniając przy tym ryby najsłabiej pływające (zalecany przepływ od 0,4 do 2,0 m/s). Jednocześnie przepływ musi być tak dobrany, aby przy wylocie wytworzył odpowiednio silny prąd wabiący, dzięki
któremu ryby będą mogły znaleźć drogę (wejście) do przepławki. Równie waŜne jest zachowanie odpowiedniego spadku - najczęściej stosowane wynoszą od 1:15 do 1:30 i warunkują długość konstrukcji. WaŜnym elementem w tego typu urządzeniach są miejsca o zwolnionym przepływie wody, w
których ryby będą mogły odpocząć w trakcie wędrówki w górę cieku. Powstają one przez m.in. umiejscawianie duŜych głazów czy rozszerzenie brzegów z jednoczesnym miejscowym pogłębianiem.
BYSTROTOKI

Bystrotoki mają konstrukcję pochylni wyłoŜonej
kamieniami i głazami. Stosuje się je na budowlach
piętrzących, nieprzekraczających 3 m wysokości.
Najczęściej budowle te lokalizuje się przy jednym
z brzegów lub teŜ na całej szerokości przeszkody.
W przypadku umiejscowienia bystrotoku przy jednym z brzegów, stosuje się wersję dwuspadową
w taki sposób, Ŝeby łagodniejszy spadek (1:30)
znajdował się przy brzegu. - w ten sposób woda z
niego spływa równolegle do przepływu w rzece.
Natomiast spadek ostrzejszy (1:15) jest ustawiony
tak, Ŝe woda kierowana jest ukośnie w stronę
środka rzeki. Dzięki zastosowaniu bystrotoków moŜliwe jest zachowanie ciągłości biologicznej cieku,
poniewaŜ budowla ta pozwala na swobodną migrację ryb w obu kierunkach.
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ŚLUZY I WINDY DLA RYB

Śluzy i windy dla ryb są stosowane, gdy zapora przekracza 15 m wysokości i nie ma moŜliwości zastosowania obejścia lub przepławki ze względu na niewystarczającą ilość miejsca. Windy są zbudowane z części doprowadzającej ryby do tzw. pułapki, części słuŜącej do łowienia ryb oraz z tzw.
przewozu, słuŜącego do przerzucania złowionych ryb powyŜej zapory. Śluza natomiast zbudowana jest
z komory głównej oraz z - uruchamianych naprzemiennie - górnego i dolnego dopływu i odpływu
wody. Przy stosowaniu śluzy waŜne jest uŜywanie stałego prądu wabiącego ryby do komory głównej.
OCHRONA RYB PRZED TURBINAMI ELEKTROWNI
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Aby ograniczyć wpływanie ryb w turbiny od strony wody górnej, stosuje się:
▪ stałe ekrany wykonane ze stalowych krat, które osłaniają wlot do turbin. Prześwit pomiędzy prętami
w kracie powinien być tak dopasowany, Ŝeby nie blokować przepływu wody i równocześnie uniemoŜliwić rybom pokonanie bariery. Najczęściej stosowany rozstaw prętów w ekranach wynosi od 1,5
do 2 cm. Kraty powinny być na tyle oddalone od wlotu do turbin, Ŝeby przepływ wody nie był zbyt
duŜy (nie więcej niŜ 0,3–0,4 m/s). Większy przepływ moŜe powodować przyciskanie ryb do kraty, od
której nie będą mogły się oderwać, co jest jednoznaczne z ich śmiercią;
▪ bariery elektryczne, świetlne i akustyczne, kurtyny z pęcherzyków powietrza lub łańcuchów swobodnie zawieszonych, które odstraszają ryby. NaleŜy tutaj dodać, Ŝe stosowanie barier elektrycznych
i akustycznych cechuje się róŜną skutecznością ochrony ryb. ZaleŜy ona w duŜym stopniu od szybkości prądu wody - im niŜsza prędkość przepływu, tym lepsza ochrona. MoŜna przyjąć, Ŝe urządzenia te są skuteczną metodą ochrony w warunkach, gdy szybkość prądu wody nie przekracza 0,3 m/s;
▪ przelewy stokowe, które umoŜliwiają rybom swobodny spływ w dół rzeki. Przy ich konstruowaniu
naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝeby struga wody i niecka, do której wpadają ryby, miały odpowiednie
głębokości. Ponadto spadająca struga powinna mieć cały czas kontakt z pochyłą (odpowietrzną) częścią zapory. Bezpieczna wysokość, jaką mogą pokonać małe ryby to 30 m,
a duŜe - 12 m. W przypadku, gdy budowla ma większą wysokość niŜ bezpieczne wartości, moŜna zastosować pośrednie niecki wypadowe, które będą stopniowo amortyzować siłę uderzenia.

RYBY NASZYM RZEKOM

W udraŜnianiu „korytarzy ekologicznych”, jakimi są rzeki, poza umoŜliwieniem rybom wędrówki w górę rzeki, równie waŜne jest zastosowanie urządzeń pozwalających rybom bezpiecznie spłynąć w dół rzeki. Największym zagroŜeniem dla spływających smoltów łososia i troci,
ryb spływających po tarle, a takŜe ryb z miejscowych populacji, są turbiny elektrowni wodnych.
Powodują one znaczne straty w rybostanie, zwłaszcza wśród ryb większych rozmiarów.

OCHRONA RZEK PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
Zagadnienie to jest bardzo istotne nie
tylko dla ryb, ale takŜe dla innych organizmów wodnych i nas samych. Jakość
rzek, z których pobieramy wodę do róŜnych celów, ma duŜe znaczenie dla naszej
egzystencji.

Zanieczyszczenia wód dzielimy na trzy
główne kategorie:
▪ zanieczyszczenia obszarowe;
▪ zanieczyszczenia punktowe;
▪ zanieczyszczenia liniowe.

Zanieczyszczenia obszarowe dzielimy na kolejne grupy:

JAK PRZYWRÓCIĆ
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▪ Zanieczyszczenia rolnicze
Do zanieczyszczeń tego typu zaliczyć naleŜy przede wszystkim nawozy i środki ochrony roślin wymywane
przez wody opadowe. Jednym z głównych sposobów ograniczania spływu zanieczyszczeń
z terenów rolniczych jest zastosowanie stref buforowych przy ciekach wodnych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie pól uprawnych. Zastosowanie stref buforowych polega na pozostawieniu naturalnego
pasa zieleni wzdłuŜ cieku. W skład pasa zieleni powinny wchodzić wysokie drzewa, krzewy, a takŜe rośliny o płytszym systemie korzeniowym (np. trawy). Zastosowanie takich stref gwarantuje znaczne ograniczenia dopływu związków biogennych (nawet do 80-90%) oraz środków ochrony roślin do wód
powierzchniowych. Ponadto, aby ograniczyć zanieczyszczenia, naleŜy przestrzegać terminów agrotechnicznych i nie stosować nadmiernych ilości nawozów.
▪ Zanieczyszczone opady atmosferyczne
Aby zmniejszyć wpływ tego zjawiska na degradację wód, naleŜy przede wszystkim ograniczyć ilość pyłów
i gazów emitowanych przez zakłady przemysłowe, energetyczne i silniki spalinowe. W przypadku zakładów przemysłowych i energetycznych emisję szkodliwych pyłów i gazów moŜna w znacznym stopniu
ograniczyć poprzez zastosowanie specjalistycznych filtrów. Niestety, są one bardzo drogie i sporo zakładów wybiera płacenie kar za zanieczyszczanie środowiska niŜ instalowanie tego typu urządzeń. Jeśli chodzi o emisję gazów pochodzących z silników spalinowych, to moŜna ją ograniczać stosując katalizatory.

▪ Przesiąki z wysypisk i składowisk odpadów
Tzw. „odsiąki” z wysypisk i składowisk odpadów bardzo często dostają się do wód gruntowych, które zasilają wody powierzchniowe. W celu ograniczenia degradacji wód, naleŜy odpowiednio lokalizować tego
typu obiekty. Powinno się je budować w miejscach, gdzie występuje podłoŜe nieprzepuszczalne (iły, gliny),
a dno wysypiska znajduje się powyŜej zwierciadła wód podziemnych. Wysypisko powinno być oddalone
od rzek i innych cieków wodnych. W razie braku miejsc spełniających te wymagania, wysypiska powinny
być uszczelnione za pomocą wodoszczelnych materiałów i dodatkowo wyposaŜone w drenaŜ, który będzie kierował zanieczyszczenia do oczyszczalni. Spełnienie powyŜszych warunków powinno znacznie
ograniczyć degradację okolicznych wód.
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▪ Spływy z obszarów zurbanizowanych i powierzchni utwardzonych
ZagroŜeniem dla wód jest występowanie nagłych opadów deszczu po okresie bezdeszczowym trwającym przynajmniej kilkanaście dni. Spadający deszcz spłukuje wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni zurbanizowanej, które kanalizacją trafiają do rzek. Wody takie są silnie zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi, metalami cięŜkimi, pyłami i szeregiem innych szkodliwych substancji. Aby temu zapobiec, istotne jest stosowanie kanalizacji półrozdzielczej, która w pierwszej fazie opadów atmosferycznych kieruje wody deszczowe do oczyszczalni ścieków (w ciągu pierwszych dwóch
godzin spływa większość zanieczyszczeń), a następnie woda moŜe być juŜ kierowana bezpośrednio do
rzek.
Zanieczyszczenia punktowe
Do tego typu zanieczyszczeń zaliczamy ścieki bytowo-gospodarcze i ścieki z zakładów przemysłowych. Zahamowanie procesów degradacyjnych wywołanych przez te ośrodki zanieczyszczeń polega
przede wszystkim na budowaniu oczyszczalni ścieków lub unowocześnianiu starych oczyszczalni,
które nie funkcjonują prawidłowo. Ponadto trzeba zwracać szczególną uwagę na zrzuty ścieków
z nieskanalizowanych gospodarstw domowych znajdujących się w górnych partiach potoków. Ze
względu na małą ilość płynącej wody, zrzut nawet jednego szamba moŜe całkowicie zniszczyć Ŝycie
występujących tam naturalnie organizmów! Niestety, tego typu proceder jest spotykany nagminnie,
dlatego powinno prowadzić się programy edukacyjne, uświadamiające, jakie niesie to ze sobą skutki.
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Zanieczyszczenia te pochodzą ze szlaków komunikacyjnych (drogi, kolej). W celu zabezpieczenia
wód przed zanieczyszczeniami ze strony komunikacji naleŜy stosować strefy buforowe, tak jak
w przypadku terenów rolniczych. Poza tym naleŜy ograniczyć spływ wody deszczowej bezpośrednio
z powierzchni bitumicznych, z których są wypłukiwane szkodliwe substancje. MoŜna to osiągnąć poprzez budowę wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzającej
wody opadowe do oczyszczalni ścieków.
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Zanieczyszczenia liniowe
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RENATURYZACJA (NAPRAWA) RZEK
ZDEGRADOWANYCH
Renaturyzację prowadzi się na obszarach, gdzie wywołane przez człowieka daleko idące niekorzystne zmiany środowiska, wymagają naprawiania. Efektem renaturyzacji jest poprawa warunków
abiotycznych i biotycznych wód. Aby to uzyskać, naleŜy przedsięwziąć następujące działania:
Zaprzestanie dalszego niszczenia rzeki

Nie powinno się dopuszczać do wszelkich inwestycji „pseudoprzeciwpowodziowych”. Zaliczyć tu naleŜy prace mające destrukcyjny wpływ na rzeki i strumienie, takie jak:
▪ prostowanie koryt;
▪ wyrównanie dna czy teŜ jego wybetonowanie;
▪ budowanie wzmocnień brzegów w sposób uniemoŜliwiający egzystencję roślinności nadbrzeŜnej;
▪ obudowanie rzeki zbyt blisko umiejscowionymi wałami itp.
NaleŜy takŜe ukrócić proceder nielegalnego pozyskiwania Ŝwiru z łoŜyska rzeki

Prace naprawcze mają na celu dywersyfikację nurtu oraz poprawę stanu rzek i potoków. ZróŜnicowanie przepływu i prędkości wody ma kluczowe znaczenie dla odrodzenia się Ŝycia w zdegradowanym cieku. Sprzyja to powstawaniu zakoli, głęboczków, wypłyceń, wysepek, a przez to prowadzi
do zwiększenia bioróŜnorodności.
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Prace naprawcze w korycie rzeki
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Nurt moŜna w prosty sposób urozmaicić, np. wrzucając do wody głazy tak, aby zmusić wodę do meandrowania. Po zapoczątkowaniu tego procesu potrzeba juŜ tylko czasu, a rzeka sama przybierze naturalny
wygląd i charakter. Pozostawianie w nurcie rzeki zwalonych drzew równieŜ przyczynia się do jego urozmaicenia i tworzenia się dogodnych miejsc bytowania organizmów wodnych. WaŜne jest teŜ, aby rzece
nadać charakterystyczny układ bystrze - ploso. MoŜna to uzyskać, stosując np. nasypy kamienne na całej
szerokości cieku, i tworząc w ten sposób coś w rodzaju podwodnego progu. Spowoduje on niewielkie spiętrzenie wody powyŜej nasypu, przez co uzyska się ploso, oraz znaczne jego przyspieszenie bezpośrednio
poniŜej nasypu - bystrze. Dzięki takiemu układowi pojawią się miejsca nadające się na kryjówki dla ryb.
Dodatkowo, w strefie przyspieszonego nurtu mogą powstawać dogodne miejsca tarliskowe dla ryb litofilnych, gdyŜ drobny materiał mulisty zostaje wypłukany i nie stanowi zagroŜenia dla inkubowanej ikry
w podłoŜu. MoŜna jeszcze wspomagać procesy czyszczenia dna przez mechaniczne płukanie Ŝwiru
w miejscach, gdzie procesy sedymentacji są większe niŜ procesy wypłukiwania osadów. Ponadto moŜna
budować sztuczne tarliska w korytach potoków, tylko trzeba wziąć wtedy pod uwagę fakt, iŜ rzędna dna
cieku nie powinna być zmieniona. W związku z powyŜszym naleŜy wybrać warstwę zamulonego Ŝwiru
(lub innego podłoŜa), a następnie wsypać warstwę czystego Ŝwiru o odpowiedniej granulacji.
Naprawa całych dolin rzecznych
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W przypadku koryt wyprostowanych zdolność meandrowania przywraca się poprzez odbudowę
(udroŜnienie starych) meandrów lub budowę krętych kanałów, które przejmą funkcję koryta. MoŜna
teŜ łączyć koryto rzeki z odciętymi starorzeczami. Sprzyja to zarówno retencji (podwyŜszeniu poziomu wód gruntowych), jak i zwiększeniu bioróŜnorodności. Ponadto rzeka staje się „spokojniejsza”. Przybory wód i ich opadanie nie są juŜ tak gwałtowne, jak w przypadku rzek uregulowanych.

RYBY NASZYM RZEKOM

Działania w tej kategorii wymagają przede wszystkim odsunięcia człowieka na bezpieczną odległość
od rzeki – oddania rzece odebranych jej terenów zalewowych. Jest to przedsięwzięcie trudne i kosztowne, poniewaŜ wymaga wykupu terenów zalewowych i zmiany charakteru uŜytkowania gruntów
rolnych. Jednocześnie, takie działanie opłaca się często bardziej niŜ budowa przeciwpowodziowych
konstrukcji w korycie rzeki i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, które i tak nie gwarantują skutecznego
zabezpieczenia przed wielką wodą. Tam, gdzie jest to moŜliwe, naleŜy jak najdalej odsunąć od siebie
wały przeciwpowodziowe, aby rzeka mogła w miarę swobodnie między nimi meandrować oraz wylewać na większej przestrzeni.

Działania mające na celu poprawę stanu ekologicznego zlewni

Działalność rekultywacyjna nie powinna odnosić się jedynie do głównej rzeki i jej dopływów, ale takŜe
do jej zlewni. Chodzi przede wszystkim o zalesianie zlewni, które sprzyja retencji wody.

Bardzo istotne znaczenie ma ochrona potoków górskich przed zamuleniem. Nadmierne zamulenie jest
spowodowane tym, Ŝe drogi leśne (zwłaszcza słuŜące do zrywki drewna cięŜkim sprzętem) w czasie opadów atmosferycznych zamieniają się w strugi błota, które dostaje się do potoków, a następnie do rzek.
Zjawisko to jest bardzo niekorzystne, zwłaszcza dla ikry ryb łososiowatych oraz ich wylęgu. Nadmiar niesionego mułu powoduje zatykanie przestrzeni międzyŜwirowych. To uniemoŜliwia prawidłowy przepływ wody przez gniazdo, a w efekcie prowadzi do śmierci ikry w wyniku uduszenia. Nadmierne
zamulenie moŜe takŜe skutecznie utrudniać oddychanie larwom juŜ wyklutym oraz - w mniejszym stopniu - starszym rybom. Ponadto powoduje spadek intensywności Ŝerowania ryb oraz ma istotny wpływ
na wzrost śmiertelności organizmów bezkręgowych, a w efekcie na zmniejszenie bazy pokarmowej ryb.
Nadmiernemu zamulaniu moŜna zapobiec utwardzając drogi leśne lub wkopując w poprzek drogi belki
(co kilkanaście metrów), które będą odprowadzać wodę na bok, do lasu. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest rezygnacja z uŜycia cięŜkich ciągników do prac leśnych (zwłaszcza w terenach podgórskich,
gdzie ryzyko erozji jest największe).

JAK PRZYWRÓCIĆ

RYBY NASZYM RZEKOM

Rozsądne umacnianie brzegów i prowadzenie działań stabilizacyjnych

Prace te są stosowane zwłaszcza w tych miejscach, gdzie woda moŜe powodować nadmierną erozję
w rejonach niepoŜądanych, np. w pobliŜu zabudowań, dróg czy upraw. Trzeba pamiętać, Ŝe tego typu
działania nie są wskazane na całej długości cieku. Wzmocnienia takie najlepiej wykonywać nasadzając krzewy i drzewa. Wybór takiego wariantu daje nam dodatkową korzyść w postaci zacienienia lustra wody, dzięki czemu nie będzie dochodziło do nadmiernego nagrzewania się wody. Ponadto rośliny
nadwodne są siedliskiem fauny bezkręgowców, która jest naturalnym pokarmem ryb. Niezwykle waŜne
jest pozostawienie jak największej liczby miejsc, gdzie rzeka będzie mogła swobodnie erodować wcinać się w brzeg, tworząc nowe siedliska dla organizmów wodnych.
Badania naukowe

Badania naukowe słuŜą do określenia przydatności odcinków rzek dla tarła i bytowania ryb anadromicznych. Prowadzony monitoring zawartości tlenu, temperatury, aktualnego stanu ichtiofauny, bazy
pokarmowej ryb, stopnia zamulenia i/lub urozmaicenia dna i brzegów oraz wielu innych parametrów,
ma dać odpowiedź na pytanie, które potoki i rzeki musimy ratować w pierwszej kolejności i co zrobić, aby jak najszybciej wróciły do stanu pozwalającego na bytowanie w nich ryb wędrownych.
Inną, niesłychanie waŜną dziedziną badań naukowych pomocnych przy restytucji wymarłych lub zagroŜonych gatunków, są badania genetyczne i molekularne. Dają one jednoznaczną odpowiedź na pytanie gdzie i jakie gatunki czy lokalne populacje Ŝyły, a takŜe jak wzmacniać lokalne populacje
zarybieniami, aby nie burzyć charakteru i spójności genetycznej danej populacji.
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Akcja „zarybianie”

Po zapoznaniu się z warunkami środowiska moŜna przystąpić do zarybień, które
prowadzić moŜna w kilku celach. Pierwszym z nich jest restytucja, czyli zarybianie
gatunkiem, który niegdyś występował na danym obszarze,
ale wyginął. Akcja ta moŜe
takŜe słuŜyć wzmacnianiu zagroŜonych populacji lub teŜ
zwiększeniu pogłowia ryb.
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Po dokonaniu zarybień naleŜy regularnie przeprowadzać odłowy kontrolne,
które wykonuje się, po raz pierwszy, po
około pięciu-sześciu miesiącach po zarybieniu. Odłowy te pozwalają oszacować stopień przeŜywalności (tzw.
efektywność zarybień), a takŜe określić,
w jakiej formie zdrowotnej i kondycji
fizycznej znajdują się ryby. Wraz
z odłowami kontrolnymi często stosuje
się znakowanie ryb, dzięki czemu
moŜna zebrać sporo informacji na temat
ich wędrówek. Jednak przede wszystkim pozwala to na odróŜnienie ryb pochodzących z zarybień od tych
pochodzących z naturalnego tarła.

RYBY NASZYM RZEKOM

Przystępując do zarybień naleŜy pamiętać, aby materiał zarybieniowy pochodził z tej
samej zlewni - pozwoli to zachować spójność genetyczną populacji. Działanie to moŜna prowadzić za
pomocą ryb w róŜnym wieku lub nawet ikry. NaleŜy jednak wyraźnie podkreślić, Ŝe samo zarybianie nie rozwiąŜe problem braku ryb w naszych rzekach. Przede wszystkim naleŜy dąŜyć do powstania populacji ryb samoutrzymujących się (samorozradzających), a zarybienia powinny być
ograniczone do minimum. NaleŜy stworzyć rybom odpowiednie warunki do Ŝycia i rozrodu, a jeŜeli
zostaną one spełnione, to w przyszłości zarybienia nie będą juŜ potrzebne. W tym celu musi jednak zostać spełniony warunek - wielkość odłowów (wędkarskich, rybackich) nie moŜe przekraczać moŜliwości samouzupełniania się populacji. Wymaga to wprowadzenia limitowania i ścisłej ewidencji
odłowów.

Działanie niezbędne - ochrona prawna rzek i ryb

Równie waŜnym zadaniem jest wzmocnienie prawnej ochrony rzek. Rzeki lub ich fragmenty oraz doliny rzek moŜna o wiele skuteczniej chronić, jeśli zostaną włączone w europejski i krajowy system obszarów chronionych - obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, parki narodowe, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Ponadto moŜna zlikwidować lub ograniczyć presję wędkarską poprzez wdroŜenie odpowiednich przepisów i/lub podwyŜszenie cen licencji.
Powinno się zabronić połowów sportowych łososi i troci powracających po tarle do morza. NaleŜy
teŜ prowadzić inwentaryzację gniazd tarłowych ww gatunków, dzięki czemu moŜna uzyskać informacje, które odcinki rzek naleŜy objąć szczególna ochroną. Jednak ochrona prawna to za mało. Istnieje potrzeba patrolowania brzegów rzek, co ograniczy szkody spowodowane przez
kłusowników oraz nieuczciwych wędkarzy. Poza tym patrole mogą wykryć nielegalne zrzuty ścieków i inne zagroŜenia pochodzące ze strony ludzi.

JAK PRZYWRÓCIĆ

RYBY NASZYM RZEKOM

Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie wciąŜ
dozwolone są połowy sportowe łososi i troci powracających po
tarle do morza.
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CO KAśDY Z NAS MOśE I POWINIEN
ZROBIĆ, ABY ŁOSOSIE WRÓCIŁY DO
WISŁY
Działania na rzecz ograniczenia zaśmiecania rzek i potoków
Ze śmieci zalegających w wodzie
wypłukiwanych jest wiele szkodliwych substancji chemicznych,
które niekorzystnie wpływają na
zdrowie, kondycję i rozród ryb
oraz innych organizmów wodnych. Śmieci mogą powodować
skaŜenie ujęć wody pitnej, a worki
foliowe tworzyć zatory na rzekach
i potokach, stanowiące powaŜne
zagroŜenie dla wędrówek ryb oraz
podnoszące ryzyko wystąpienia
lokalnych powodzi i podtopień
(powodzie zatorowe). Zalegające
na brzegach odpadki wpływają negatywnie na estetykę rzek i potoków, zmniejszając ich znaczenie
jako miejsca wypoczynku ludzi.
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▪ przerwanie procederu wyrzucania śmieci i innych odpadów z gospodarstw domowych bezpośrednio do koryt rzecznych i na ich brzegi;
▪ instalację koszy i kontenerów na śmieci (najlepiej takich, które umoŜliwiają segregację);
▪ bezwzględne egzekwowanie zasad postępowania z odpadami;
▪ organizowanie przez szkoły i władze gminne akcji zbiórki śmieci znajdujących się w dolinach
rzecznych i w korytach rzek i potoków;
▪ alarmowanie odpowiednich władz i słuŜb o obecności na danym terenie dzikich wysypisk śmieci;
▪ prowadzenie akcji uświadamiających młodzieŜ i społeczność lokalną o szkodliwym wpływie tego
typu zanieczyszczeń na środowisko wodne;
▪ kupowanie (w miarę moŜliwości) produktów, których opakowania ulegają biodegradacji;
▪ noszenie zakupów w torbach wielokrotnego uŜytku.

MOśE I POWINIEN ZROBIĆ

Cel moŜna osiągnąć poprzez:

Działania na rzecz zaprzestania odprowadzania nieoczyszczonych ścieków gospodarczych do rzek i potoków

Nieoczyszczone ścieki wypuszczone do cieków wodnych powodują znaczne podwyŜszenie zawartości biogenów w wodzie, co prowadzi do drastycznych spadków zawartości rozpuszczonego tlenu,
a w efekcie do zaniku organizmów wodnych. Toksyczne związki chemiczne zawarte w ściekach (np.
detergenty, kwasy itp.) wpływają bezpośrednio na organizmy wodne. Ścieki bytowe powodują skaŜenie wód bakteriami chorobotwórczymi.
Cel moŜna osiągnąć poprzez:

▪ nakłanianie lokalnych władz do budowy kanalizacji ściekowej i sprawnych, nowoczesnych oczyszczalni;
▪ zachęcanie do instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie nie jest moŜliwa budowa kanalizacji;
▪ nakłanianie posiadaczy szamb do korzystania z usług firm asenizacyjnych;
▪ lokalizowanie nielegalnych zrzutów ścieków i informowanie o nich odpowiednich władz lokalnych;
▪ zaprzestanie mycia samochodów i ciągników nad brzegami rzek - podczas mycia pojazdów mechanicznych, do wody dostają się szkodliwe smary, oleje i pyły spłukiwane wraz z brudem;
▪ zaprzestanie wysypywania popiołów z pieców w pobliŜu rzek - zawierają one wysokie stęŜenia substancji toksycznych, głównie dioksyn;
▪ zwracanie uwagi, czy środki piorące, które kupujemy, zawierają fosforany, które powodują eutrofizację - naleŜy wybierać detergenty łatwo ulegające biodegradacji, a przede wszystkim uŜywać ich bardzo oszczędnie;
▪ oszczędzanie wody!
Działania na rzecz ochrony koryt rzecznych przed strukturalną degradacją

Brzegi i dno rzeki lub potoku stanowią nierozerwalną całość i są najwaŜniejszymi elementami cieku
wodnego. Zniszczenie naturalnych brzegów i destabilizacja dna powodują erozję wgłębną i obniŜenie
lustra wód gruntowych, zamulenie dna, wypłycenie cieku oraz podniesienie temperatury wody.
Wszystko to prowadzi do powolnego zamierania Ŝycia w rzece czy potoku, gdyŜ w tak zmienionym środowisku nie mogą rozwijać się organizmy wodne dotychczas tam występujące.

CO KAśDY Z NAS
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Cel moŜna osiągnąć poprzez:

▪ zaprzestanie regulowania naturalnych rzek poza terenami gęsto zabudowanymi, na odcinkach, gdzie
rzeki płyną przez tereny rolnicze lub przez las;
▪ stosowanie przyjaznych przyrodzie metod regulacji rzek w miejscach, gdzie regulacja jest niezbędna
(na przykład na obszarze gęsto zabudowanym);
▪ nie usuwanie z koryt rzek i strumieni zwalonych drzew, na odcinkach, gdzie rzeki płyną przez tereny
rolnicze lub przez las;
▪ zaprzestanie pozyskiwania Ŝwiru i kamieni z koryt rzek i potoków, alarmowanie odpowiednich słuŜb
w przypadku stwierdzenia takich działań (pobór Ŝwiru z koryta rzeki jest zabroniony);
▪ bezwzględne zaprzestanie jazdy samochodami terenowymi, quadami i motocyklami w korytach strumieni i potoków;
38

▪ ograniczenie do minimum stosowanie cięŜkiego sprzętu do prac leśnych (zwózka drzewa) w terenach
podgórskich i górskich w celu zmniejszenia erozji gleb leśnych;
▪ nakłanianie leśników do utrzymywania dróg leśnych w terenach podgórskich i górskich w dobrym stanie;
▪ zaprzestanie wycinki drzew nadbrzeŜnych oraz pozostawienie kilkumetrowego, nieuprawianego pasa
buforowego wzdłuŜ strumieni i potoków zabezpieczającego cieki przed spływem zerodowanej gleby
i biogenami z terenów rolniczych;
▪ sadzenie drzew i krzewów w dolinach rzek i potoków;
▪ nakłanianie rolników do zmiany systemu uŜytkowania gruntów rolnych o duŜym nachyleniu, np. zamiana gruntu ornego na łąkę, pastwisko lub zalesienie albo przynajmniej do sposobu orki zmniejszającego erozję (orka równolegle do poziomic);
▪ wspieranie zorganizowanych akcji na rzecz ochrony naturalnych rzek poprzez swój osobisty udział
w tych akcjach lub poprzez wsparcie finansowe.
Działania na rzecz bezpośredniej ochrony ryb

▪ Nie wolno zabijać zagroŜonych wyginięciem ryb i nie wolno dopuszczać, by inni je zabijali;
▪ Pod Ŝadnym pozorem nie wolno wypuszczać do wód otwartych gatunków ryb obcych dla naszej ichtiofauny (np. ryb z oczek wodnych i akwariów) i niewiadomego pochodzenia. Powoduje to wypieranie gatunków rodzimych oraz przenoszenie i rozprzestrzenianie chorób;
▪ NaleŜy ograniczyć dostęp do rzeki ptactwu hodowanemu w gospodarstwach domowych (kaczki,
gęsi). Dotyczy to przede wszystkim miejsc, w których odbywa się tarło, poniewaŜ ptactwo płoszy ryby,
zjada ikrę i narybek;
▪ Nie wolno niepokoić ryb w czasie tarła, czyli wiosną i jesienią. Nie wolno brodzić w rzece w tym czasie, aby nie rozdeptać złoŜonej ikry i wylęgłych larw;
▪ MoŜna wspierać zorganizowane akcje na rzecz ochrony i przywracania znikłych lub zagroŜonych
wymarciem gatunków ryb poprzez swój osobisty w nich udział lub poprzez wsparcie finansowe.

CO KAśDY Z NAS

MOśE I POWINIEN ZROBIĆ

Pamiętajmy, Ŝe Ŝycie człowieka zaleŜy od wody. Miernikiem jakości wody
są Ŝyjące w niej organizmy. Jeśli umrą ryby, człowiek umrze zaraz po nich!
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SŁOWNIK TERMINÓW FACHOWYCH
Amatorski połów ryb – połów ryb za pomocą wędki w celach rekreacyjnych, niezarobkowych.
MoŜe go uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską.
Anadromiczne ryby – ryby bytujące w morzu, a rozradzające się w wodach słodkich.
Antropopresja – bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.
Bariery dla ryb – urządzenia uniemoŜliwiające lub utrudniające rybom wędrowanie.
Bentos – zbiorowisko organizmów zwierzęcych zamieszkujących dno.
Biogeny – składniki pokarmowe, niezbędne do Ŝycia pierwiastki, takie jak: węgiel, azot, fosfor i
potas. Ich głównym źródłem w wodzie są ścieki komunalne i spływy z pól uprawnych.
Bioindykator – organizm Ŝywy roślinny lub zwierzęcy. Wskaźnikowy stanu czystości wód.
Biologia ryb – nauka o Ŝyciu ryb w ich środowisku, obejmująca zagadnienia takie jak: rozwój,
wzrost, rozród, odŜywianie itp.
Bystrotok – umocniony odcinek kanału lub potoku górskiego o duŜym spadku umoŜliwiający
zmniejszenie prędkości przepływu wody.
Bystrze – odcinek nurtu rzeki o przyspieszonym przepływie wody, powodującym jej burzenie i falowanie.
Delta – rozszerzone ujście rzeki do morza lub jeziora ukształtowane przez niesiony z wodą materiał
i prądy morskie.
Dojrzałość płciowa – stan organizmu, w którym zaczyna wytwarzać dojrzałe komórki rozrodcze
zdolne dać Ŝycie nowemu pokoleniu.
Dolna woda – woda wypływająca z dolnych (głębokich) partii zbiorników zaporowych
Dwuśrodowiskowe ryby - zalicza się gatunki zasiedlające środowisko morskie, a rozradzające się w
wodach słodkich, np. łosoś, oraz Ŝyjące w wodach słodkich, a rozradzające się w morzu, np. węgorz.
Dywersyfikacja nurtu – urozmaicenie nurtu, dzięki czemu tworzą się wypłycenia, głęboczki, wysepki.
Erozja boczna – rozmywanie brzegów przez wodę płynącą, najsilniej zaznacza się w środkowym
odcinku biegu rzeki.
Erozja denna – prowadząca do pogłębiania koryta rzecznego i doliny rzecznej. Działa przede
wszystkim w górnym biegu rzeki, gdzie spadek jest duŜy i wody mogą transportować duŜe ilości
materiału skalnego.
Erozja wodna – procesy niszczenia zewnętrznej warstwy ziemi przez przepływającą wodę.
Erozja rzeczna – polega na podmywaniu brzegów i pogłębianiu koryta.
Eutrofizacja – proces związany ze wzbogacaniem wód w substancje pokarmowe. Powoduje zwiększenie wzrostu roślin i przyczynia się do zmian ekosystemu wodnego.
Gospodarka wodna – świadome oddziaływanie człowieka na zasoby wodne w celu zaspokojenia
jego potrzeb i ochrony zasobów.
Górna woda – woda wypływająca z górnych (powierzchniowych) partii zbiorników zaporowych.
Homing – termin określający powrót ryb i innych organizmów na miejsca rozrodu.

40

Introdukcja – wysiedlanie przypadkowe lub celowe wprowadzanie organizmów w środowisko, w
którym naturalnie nie występują.
Katadromiczne ryby – ryby bytujące w wodach słodkich i rozmnaŜające się w morzu.
Kelt – łosoś lub troć, które po rozrodzie w rzece wracają do morza.
Koryto, łoŜysko – zagłębienie w dolinie rzecznej utworzone przez płynącą wodę, podlegające ciągłym zmianom.
Krainy rybne – wyróŜnione w naturalnych rzekach strefy, których nazwy wiąŜą się z gatunkiem
uznanym za przewodni. WyróŜniamy pięć krain: pstrąga, lipienia, brzany, leszcza i stynki.
Kufa – Ŝuchwa zakrzywiona do góry w charakterystyczny hak u samców łososia i kilku innych gatunków ryb łososiowatych.
Larwa ryb – stadium trwające od wyklucia do osiągnięcia kształtu ryby dorosłej.
Liczebność populacji – łączna liczba osobników określonego gatunku ryby w danym jeziorze,
morzu lub rzece.
Ławica ryb – zorganizowana grupa osobników jednego gatunku i podobnych rozmiarów.
Materiał zarybieniowy – ikra i młode ryby w wieku 0-2 lat przeznaczone do zarybiania wód otwartych bądź dalszego chowu w stawach.
Meandrowanie – zjawisko polegające na tworzeniu przez rzekę zakoli.
Melioracja – kształtowanie warunków wodnych, odwadnianie terenów zawierających nadmiar
wody i nawadnianie suchych, w celu poprawienia warunków produkcyjnych terenów rolniczych.
Migracje – wędrówki ryb.
MłodzieŜ ryb – ogólna nazwa obejmująca wszystkie stadia rozwojowe od wylęgnięcia do osiągnięcia pierwszej dojrzałości płciowej.
Obejście – budowla hydrotechniczna słuŜąca migracji ryb, przypominająca budową naturalny potok
(łączący górną i dolna wodę), który jest zlokalizowany poza korytem rzeki.
Opaska faszynowa – hydrotechniczna budowla regulacyjna wzdłuŜ brzegu cieku zabezpieczająca
przed rozmyciem.
Ostroga – tama wysunięta z jednego brzegu w kierunku środka rzeki, słuŜąca do przesunięcia jej
nurtu i zwęŜająca koryto do poŜądanej szerokości.
Parr – narybek troci i łososia w wieku 0-4 lat, mający na bokach ciała duŜe owalne plamy.
Ploso – głęboka część koryta znajdująca się na ogół pod stromym wklęsłym brzegiem.
Polska Czerwona Księga – rejestr zagroŜonych gatunków na terenie Polski. Została stworzona na
wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków ZagroŜonych.
Powierzchnie bitumiczne - np. beton, asfalt.
Prąd wodny – ruch wody.
Prądolubne ryby – ryby reofilne, przystosowane do Ŝycia w nurcie bystrych potoków i rzek.
PrzeobraŜenie, metamorfoza – przejście ze stadium larwy do postaci dorosłej.
Przepławka – urządzenie umoŜliwiające rybom wędrownym pokonywanie budowli piętrzących
wodę w potokach i rzekach.
Reintrodukcja – ponowne wprowadzenie na stare miejsce bytowania, rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam Ŝyjących lecz wcześniej wytępionych.
Reofilność – prądolubność.
Restytucja – przywrócenie istnienia gatunku lub populacji zagroŜonej wyginięciem.
Rostrum – charakterystyczny, wydłuŜony pysk jesiotra.
Rumowisko rzeczne – materiał stały i rozproszony transportowany przez rzekę.
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Smolt – łosoś w wieku 2-5 lat spływający do morza.
Spadek rzeki – ogólnie róŜnica poziomów między źródłem a ujściem rzeki.
Starorzecze – część dawnego koryta rzecznego, powstała po odcięciu połączenia z głównym nurtem rzeki.
Substrat denny – materiał transportowany przez wodę.
Tarlak – ogólna nazwa ryb dojrzałych płciowo i biorących udział w tarle.
Tarlisko – miejsce naturalnego rozrodu ryb.
Tarło – akt płciowy ryb prowadzący do połączenia jaja z plemnikiem i zapłodnienia.
Turbina – silnik wirnikowy przetwarzający energię przepływającej wody w energię kinetyczną.
Wielka woda – okresowe, bardzo silne wezbranie wód rzek.
Wylęg – stadium rozwojowe ryb, larwa tuŜ po wykluciu się z jaja, odŜywiająca się zapasami zgromadzonymi w woreczku Ŝółtkowym.
Wymiar ochronny – długość ryby, poniŜej której jej połów jest zabroniony.
Zanieczyszczanie – wprowadzenie do wód substancji ciekłych, stałych, gazowych lub energii w takich ilościach i składzie, Ŝe mogą one spowodować zmiany warunków środowiskowych i oddziaływać negatywnie.
Zapora – budowla piętrząca przegradzająca dolinę rzeczną, przed którą powstaje zbiornik retencyjny.
Zarybianie – wprowadzanie ryb do wód w celu wyrównania strat w pogłowiu ryb, zwiększeniu liczebności, ochrony i zachowania gatunków zagroŜonych.
Zbiornik zaporowy – sztuczny zbiornik, którego podstawowym celem jest przeciwdziałanie powodziom, retencjonowanie i regulacja prędkości spływu wody.
śyzność, trofia - zasobność wody, osadów dennych i gleb w biogeny i materię organiczną.
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Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

Przez 46 lat swojego istnienia WWF wyrósł na największą międzynarodową organizację zajmującą
się ochroną przyrody. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą Ŝyli w harmonii z przyrodą.

W Polsce WWF realizuje łącznie dziewięć projektów dotyczących ochrony rzek i lasów, promowania
zrównowaŜonego rozwoju i rybołówstwa oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Chronimy duŜe
drapieŜniki w naszym kraju. Zabiegamy o jak najkorzystniejsze wdroŜenie europejskiego programu
ochrony przyrody Natura 2000. Staramy się ograniczyć nielegalny handel ginącymi gatunkami roślin
i zwierząt.
Nasze działania są moŜliwe dzięki wsparciu osób indywidualnych.

MoŜesz nam pomóc wpłacając darowiznę na konto: 24 1030 1999 7111 0000 0700 0001

Więcej informacji:

