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species example

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

At the start of the 20th century, shad were an 
important commercial fish with the total annual 
catch of shad from Moroccan waters (includ-
ing the Oued Moulouya, which drains into the 
Mediterranean Sea) being in the region of 1000 
tonnes (Watier, 1918). 

However, during the 1970’s the construction of 
barrages resulted in a number of populations 

where have all the allis gone? the 
decline of Alosa alosa from morocco 
and in particular the oued Sebou
author:  miran aprahamian
organisation:  environment agency
country:  united Kingdom
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7.1 WYMIANA INFORMACJI
Bardzo istotne jest skuteczne rozpowszechnianie 
wiedzy eksperckiej na całym świecie. Jeżeli pro-
blemy związane z migracją ryb nie zostaną odpo-
wiednio przedstawione, wsparcie polityczne i fi-
nansowe dla działań na rzecz migracji ryb będzie 
trudne do osiągnięcia. W tym kontekście, nieza-
leżne, krajowe panele ekspertów w zakresie mi-
gracji ryb mogą być skuteczna platformą wymia-
ny informacji i doświadczeń. Panele działają jak 
centra eksperckie w odniesieniu do wszystkich 
zagadnień związanych z migracją ryb oraz prze-
pławkami. Oferują porady na temat kryteriów 
i standardów projektowania przepławek, jak rów-
nież najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie, na 
temat wdrażania odnośnych lokalnych i regional-
nych rozporządzeń oraz, co najważniejsze, oferu-
ją pomoc i porady dla osób i instytucji zajmujących 
się tymi zagadnieniami. Niektóre panele eksperc-
kie mogą również pomóc w zakresie dostępności 
grantów i innych źródeł finansowania dla projek-
tów budowlanych, zarządzania projektami, finan-
sowania badań i rozwoju, a także na utrzymanie 
danego obszaru lub krajowych baz danych. 

Wymiana informacji, w tym raportów z badań, do-
kumentacji projektowych i publikacji naukowych 
jest bardzo istotna, ponieważ pozwala na korzy-
stanie z doświadczeń innych ludzi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na możliwości udostępnienia 
wiedzy w języku angielskim, ponieważ wiele pu-
blikacji i raportów jest dostępnych jedynie w lokal-
nych językach!

Panele i sieci eksperckie 
Panele eksperckie zaprezentowane poniżej uła-
twiają bezpośrednią komunikację pomiędzy or-
ganizacjami i władzami regionalnymi a organi-
zacjami pozarządowymi. Międzynarodowe sieci 
eksperckie mogą również służyć wymianie wiedzy 
dla wspólnej korzyści. W Europie, grupą eksperc-
ką w zakresie migracji ryb jest Europejska Komi-
sja Doradcza ds. Rybactwa Śródlądowego FAO 
(EIFAC), która spotyka się regularnie w celu oma-
wiania transgranicznych problemów związanych 
z migracjami ryb. Komunikacja pomiędzy krajami 
w Europie poprawiła się znacznie dzięki wdroże-
niu Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Inne przykłady komunikacji pomiędzy ekspertami 
międzynarodowymi odnoszą się do krajów, które le-
żą na terenie jedne zlewni, jak na przykład Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Naukowe ds. Dunaju (www.
iad.gs) oraz program wymiany informacji i wiedzy Ko-
misji ds. Zlewni Mekongu (www.mrcmekong.org). 

Od roku 2009, specjaliści ds. migracji ryb z całe-
go świata rozpoczęli wymianę informacji i wiedzy 
na temat spraw będących przedmiotem wspólne-
go zainteresowania poprzez „World Fish Migration 
Network” („Światową Sieć ds. Migracji Ryb), „Fish 
Ecology Network” (Sieć Ekologii Ryb) oraz „Dam 
Removal and Fish Passage Network”(Sieć ds. 
usuwania zapór i przepławek”) na portalu LinkedIn 
(www.linkedin.com). Sieci te szybko się rozrastają 
i są cennymi forami wymiany informacji. 

Sympozja
Uzupełnieniem istniejących sieci eksperckich są 
międzynarodowe konferencje i sympozja dostar-
czające okazji do wymiany cennych informacji 
na temat ogólnych zagadnień, takich jak renatu-
ryzacja rzek oraz bardziej szczegółowych kwestii 
technicznych, takich jak projektowanie i budowa 
urządzeń migracji ryb. Ostatnie istotne między-
narodowe sympozja odbyły się w 2011 i 2012 ro-
ku, w tym w Stanach Zjednoczonych (International 
Fish Passage Conference, Międzynarodowa Kon-
ferencja Urządzeń Migracji Ryb), w Brazylii (The 
Second International Symposium on Fish passa-
ges in South America, Drugie Międzynarodowe 
Sympozjum Urządzeń Migracji Ryb w Ameryce Po-
łudniowej) oraz w Austrii (International Conferen-
ce on Ecohydraulics, Międzynarodowa Konferen-
cja Ekohydrauliki, która jest organizowana co dwa 
lata). Informacje na temat konferencji i sympozjów 
można uzyskać przez sieć LINKEDin (INKEDin ne-
twork) i stronę www.fromseatosource.com 

Internet
Internet jest ważnym medium wymiany informacji. 
Interaktywne systemy informacyjne, jak na przykład 
system mapowania GIS są także obiecującymi na-
rzędziami wymiany wiedzy. Przykłady obejmują: 
• Europejski System Informacji dotyczący ryb Ło-

sosiowatych - ESIS (European Salmonid Infor-
mation System) (Dijkers i bij de Vaate, 2002). 

Dobrostan populacji ryb jest potencjalnym 
wskaźnikiem dobrego stanu środowiska wód 
płynących. Gatunki dużych ryb wędrownych, 
jak łosoś są wyjątkowe i od wieków stanowiły 
przedmiot uwagi człowieka. Wspominał o nich 
nawet Szekspir: 

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

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

ko budowie zapory hydroenergetycznekj, któ-
ra przez przerwanie ciągłości szlaków migracji 
ryb może zagrażać ich populacjom. W roku 2009, 
Wódz Raoni z plemienia Kayapo wraz z gwiazdą 
rocka Stingiem, dotarł do wielu miejsc na świe-
cie aby protestować przeciwko projektowi bu-
dowy elektrowni wodnej. Projekt ten może mieć 
znaczące negatywne oddziaływanie na popula-
cje ryb z powodu braku dostępu lub utratę waż-
nych siedlisk (Fernside, P.M., 2006). 

Ryby ze względu swoje znaczenie, wyzwalają 
emocje wśród społeczeństwa i są powodem, dla 
którego ludzie angażują się w ochronę środowi-
ska wodnego. Istotne informacje środowiskowe 
można uzyskać od rybaków, którzy często mają 
bardzo dobrą znajomość stanu rzek i jednocze-
śnie mocno ugruntowane, własne poglądy jak 
należy działać. Uważamy, że naszym podstawo-
wym celem jest umożliwienie migracji ryb, a edu-
kacja środowiskowa oraz zaangażowanie społe-
czeństwa są zasadniczą częścią tego procesu!
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INtroDuctIoN
Life cycle 
Atlantic salmon spawn in the autumn in gravel 
and pebble-bedded rivers. After hatching and 
emergence, the young live in freshwater for be-
tween 1 and 4 years, occasionally longer, until 
smolting and migration to sea. Post-smolts feed 
in the ocean for 1-4 years before attaining matu-
rity and returning to their home river for spawn-
ing. Surviving spent adults move back to sea 
where they remain for up to two years before 
rematuring and returning to freshwater. They 
can repeat this spawning process up to 4 times 
(Klemetsen et al., 2003). 

Geographical distribution
The Atlantic salmon is native to the North Atlantic 
basin, spawning in European and North-Ameri-
can rivers. In the eastern Atlantic, they occur from 
Petchorskaya in Russia to the River Lima and Riv-
er Minho in Portugal and within the Baltic Sea. In 
the Atlantic Ocean, they are observed northwards 
to Svalbard (81˚ N). There are a few freshwater 
resident populations in Europe (Fennoscandia 
and Russia). In North-America, they spawn in riv-
ers from Hudson Ungava Bay in Canada to the 
Connecticut River. Freshwater resident popu-
lations (called Sebago salmon), occur in many 
lakes westward to Lake Ontario. Over this wide 
distribution area, the species exhibits three main 
genetic groups: West Atlantic, East Atlantic and 
Baltic Atlantic salmon (Verspoor et al., 2007). The 

high degree of fidelity to their natal rivers means 
that there is a further genetic distinction between 
regions, rivers, and even within large rivers.

human impacts
The Atlantic salmon is exploited through com-
mercial and recreational fisheries and is exten-
sively used for aquaculture and farming. These 
activities pose threats to wild populations, as do 
pollution including eutrophication and acidifica-
tion of watercourses, abstraction of water, re-
moval of spawning gravel, and construction of 
weirs (e.g. for abstraction, hydropower impound-
ments and navigation) that block the migratory 
route to the spawning grounds. Aquaculture 
represents a threat to wild salmon populations 
through the escape of fish that represents eco-
logical competition, genetic introgression and 
the spread of contagious diseases. 

Furthermore, due to a range of factors, now in-
cluding climate change, the global abundance 
of wild Atlantic salmon has decreased radically 
over the past few decades. Management efforts 
are now being widely developed and applied to 
restore threatened populations (Jonsson and 
Jonsson, 2009a,b).

PoSSIbLe SoLutIoNS
Bold political decisions are needed to save wild 
populations, and much is now being done. For 
example, marine fisheries are now heavily regu-

the current status of atlantic 
salmon (Salmo salar)
author:  bror Jonsson
organisation:  Norwegian institute for 

Nature research (NINa) 
country:  Norway
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lated through quotas. Acidification of rivers is 
now less of a problem than a few years ago as 
industrial emissions have been more tightly reg-
ulated and intervention such as the application 
of crushed lime-stone has reduced surface wa-
ter acidity. Through these measures and many 
others the species has returned to rivers where 
it was extinct.

Efforts have been made to stop farmed salmon 
from escaping, but this problem is unresolved. 
Sea lice multiply greatly in fish farms, and these 
threaten wild salmon at sea. When live Atlantic 
salmon were transferred to Pacific Canada for 
use in aquaculture, sea lice (Lepeophtheirus sal-
monis) were also transferred and has become a 
major threat to local pink salmon (Oncorhynchus 
gorbuscha) and Pacific eulachon (Thaleichthys 
pacificus).

Key DrIverS
The high economic value of farmed salmon is 
a constraint against further regulations and re-
strictions needed to conserve the species. Fur-
thermore, there is increasing demand for more 
green energy, and hydropower schemes block-
ing rivers are expected to increase. Also, human 
influenced climate change is expected to influ-
ence salmon stocks negatively, and it is possible 
that this has already started. In some countries, 
freshwater fisheries are difficult to regulate be-
cause of the legal rights possessed by river and 
fishery owners. 

Future DIrectIoNS
For salmon farming, the obvious solution is bet-
ter containment of the fish, for instance in land-
based fish farms (Hindar and Jonsson, 1995). In 
this way it is possible to control and treat effluent 

atLaNtIc SaLmoN 
Young Atlantic salmon (called parr) grow up in rivers where they live for 1 to 8 years before smolting 
when they are between 10 and 30 cm long and weigh between 10 and 200 g in spring or early summer. 
They dwell mainly on gravel bottoms feeding on drifting invertebrates.
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Obecny stan populacji łososia 
atlantyckiego (Salmo salar)
Autor: Bror Jonsson
Organizacja: Norweski Instytut 
 Badań Przyrodniczych (NINA) 
Kraj: Norwegia
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Cykl życia
Łosoś atlantycki odbywa tarło w rzekach o piasz-
czysto-żwirowym dnie. Po wylęgu i wyjściu z gniaz-
da, młodociane łososie żyją w wodzie słodkiej od 
1 roku do 4 lat, czasami dłużej, aż do wędrówki ja-
ko smolty do morza. Łososie w stadium post-smolt 
żerują w oceanie od 1 roku do 4 lat zanim osiągną 
dojrzałość i wrócą do rodzimej rzeki na tarło. Osob-
niki, które przeżyją wracają do morza, gdzie spę-
dzają do dwóch lat zanim powrócą do wód śródlą-
dowych. Łososie mogą powtórzyć ten proces 
tarłowy do czterech razy (Klemetsen i in., 2003). 

Rozmieszczenie geograficzne
Łosoś atlantycki jest gatunkiem rodzimym dla ba-
senie Północnego Atlantyku . odbywa tarło w rze-
kach europejskich i północnoamerykańskich. We 
wschodniej części Atlantyku łososie występują od 
rzeki Petchorskaja w Rosji do rzeki Minho w Portu-
galii oraz w Morzu Bałtyckim. W Oceanie Atlantyc-
kim łososie występują też na północ od Svalbard 
(81˚ N). W Europie istnieje parę populacji zasiedla-
jących wody śródlądowe (Półwysep Fennoskandz-
ki oraz w Rosji). W Północnej Ameryce łososie 
wchodzą na tarło do rzek od zatoki Hudson Unga-
va w Kanadzie do rzeki Connecticut . Populacje za-
mieszkujące wody słodkie (łosoś zwany Sebago), 
występują w wielu jeziorach na zachód od jezio-
ra Ontario. Na tym rozległym obszarze występowa-
nia gatunek dzieli się na trzy odrębne genetycznie 
populacje: zachodnio-atlantycka, wschodnio-atlan-
tycka oraz bałtycka (Verspoor i in., 2007). Łososie 

przejawiają wysoki stopień przywiązania w stosun-
ku do rzeki rodzimej, co oznacza, że występuje dal-
sze genetyczne zróżnicowanie pomiędzy regiona-
mi, rzekami, a nawet w dużych rzekach.

Oddziaływanie człowieka
Łosoś atlantycki jest eksploatowany w ramach poło-
wów komercyjnych oraz rekreacyjnych. Łosoś jest 
intensywnie hodowany w akwakulturze (zdjęcie 2), 
co stwarza zagrożenie dla dzikich populacji, tak sa-
mo jak zanieczyszczenia, w tym eutrofizacja oraz 
zakwaszenie szlaków wodnych, pobór wody, pobie-
ranie żwiru z tarlisk oraz budowa zapór (np. w ce-
lach poboru wody, na potrzeby elektrowni wodnych 
oraz żeglugi), które blokują szlaki migracyjne wio-
dące do tarlisk. Akwakultura stanowi zagrożenie dla 
dziko żyjących populacji poprzez ucieczki ryb ho-
dowlanych, stanowiących ekologiczną konkuren-
cję, narażają dzikie łososie na genetyczna introgre-
sję oraz roznoszą zakaźne choroby. 

Co więcej, z powodu wielu czynników, w tym 
zmian klimatycznych, liczebność dzikiego łoso-
sia atlantyckiego spadła znacznie w całym obsza-
rze występowania w ostatnich dziesiątkach lat. 
W chwili obecnej opracowuje się i wdraża metody 
zarządzania mające na celu odbudowę zagrożo-
nych populacji (Jonsson i Jonsson, 2009a,b).

MOŻLIWE DZIAŁANIA
W celu ratowania dzikich populacji łososia koniecz-
ne są zdecydowane decyzje polityczne. Wiele już 
zostało w tym celu zrobione. Rybołówstwo morskie 

jest regulowane systemem kwot połowowych. Za-
kwaszenie rzek stanowi obecnie mniejszy problem 
niż parę lat temu, ponieważ zanieczyszczenia prze-
mysłowe zostały ograniczone poprzez zaostrzone 
przepisy. Stosowane jest również wapnowanie w ce-
lu neutralizowania zakwaszenia wód powierzchnio-
wych. W wyniku tych i szeregu innych działań łoso-
sie wróciły do rzek, które wcześniej zasiedlały. 

Prowadzone są również działania mające na celu 
powstrzymanie ucieczek łososi hodowlanych, ale 
jak dotąd problem nie został rozwiązany. Rozmna-
żające się masowo w hodowlach ryb pasożytnicze 
widłonogi stanowią zagrożenie dla dzikich łososi. 
Wraz z żywymi łososiami atlantyckimi przeniesio-
nymi do kanadyjskich wód Pacyfiku w celu użycia 
ich w hodowli, zostały również przeniesione pa-
sożytnicze widłonogi (Lepeophtheirus salmonis), 
które stały się głównym zagrożeniem dla lokal-
nie występującego łososia różowego (Oncorhyn-

chus gorbuscha) oraz pacyficznego olakona (Tha-
leichthys pacificus).

KLUCZOWE CZYNNIKI
Wysoka wartość ekonomiczna łososia hodowlane-
go stanowi przeszkodę na drodze wprowadzania 
dalszych ograniczeń, koniecznych dla przetrwania 
gatunku. Co więcej, w obliczu rosnącego popytu na 
zieloną energię, można się spodziewać, że powsta-
nie wiele nowych elektrowni wodnych. Także zmia-
ny klimatu spowodowane działalnością człowieka 
będą miały dalszy negatywny wpływ na populacje 
łososia. W niektórych krajach rybactwo w wodach 
śródlądowych nie podlega regulacjom z uwagi na 
prawa własności użytkowników tych wód. 

DALSZE DZIAŁANIA
W zakresie hodowli łososia należy prowadzić dzia-
łania mające na celu „uszczelnienie” hodowli, np. 
poprzez lokalizowanie farm hodowlanych na lą-

ŁOSOŚ ATLANTYCKI
Młody łosoś (stadium parr). Osobniki w tym stadium zasiedlają rzeki o żwirowym dnie i odżywiają się bez-
kręgowcami znoszonymi z prądem wody. W rzekach dorastają przez okres od 1 do 8 lat przed smoltyfi-
kacją, a następnie jako smolty o długości 10-30 cm i wadze 10-200 g wędrują do morza na wiosnę lub 
na początku lata. 
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• Interaktywne narzędzie Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) dedy-
kowane zlewniom rzek (IUCN, 2003),

• Bazę danych rzek łososiowych przygotowy-
waną przez Północnoatlantycką Organizację 
Ochrony Łososia (NASCO, the North Atlantic 
Salmon Conservation Organisation)

• Portal internetowy Słodkowodne ekoregiony 
świata (Abel i in., 2008). 

Inne ważne bazy danych opracowane zostały 
w Finlandii, Belgii i w Holandii (www.vismigratie.nl).

Strony internetowe FAO, IUCN oraz The WorldFish 
Center (WorldFish) są bardzo przydatne. Niektó-
re portale maja swoja specyfikę, na przykład pro-
jekt Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLO-
BEC), zajmujący się wpływem zmian klimatu na 
rekrutację, liczebność, różnorodność oraz produk-
tywność populacji morskich. Strona internetowa 
projektu FAO FishCode (www.fao.org), wspiera-
jącego różne działania ekologiczne oraz społecz-
no-ekonomiczne jest bardziej zróżnicowana. Por-
tale tego rodzaju są obecnie szeroko dostępne, 
wiele poświęconych jest zasobom morskim oraz 
rybom słodkowodnym. Atlas Oceanów Narodów 
Zjednoczonych jest dynamicznym, interaktywnym 
portalem przygotowanym przez FAO na zlecenie 
siostrzanych agencji Narodów Zjednoczonych, po-
święconym wielu zagadnieniom związanym z oce-
anami. Jest doskonałym przykładem wspólnego 
wysiłku w przy wymianie informacji. Google Oce-
an jest unikalną platformą publikacji, zawierającą 
duże ilości danych, dostępnych bezpłatnie dla sze-
rokiej rzeszy odbiorców w formie zdjęć, filmów, na-
grań oraz linków do specjalistycznych stron itp. 

Jest to szybko rozwijająca się dziedzina, a wymia-
na informacji w tym zakresie jest coraz lepsza (i 
co warto jeszcze raz podkreślić, LinkedIn jest sku-
tecznym sposobem podnoszenia świadomości).

7.2 KOMUNIKACJA Z PARTNERAMI 
I INNYMI INTERESARIUSZAMI 
Obecnie istnieje powszechny, ciągle rosnący na-
cisk na promowanie partnerstwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska. Konieczna jest bliż-
sza współpraca pomiędzy agencjami rządowymi, 

zarządami gospodarki wodnej oraz sektorem pu-
blicznym w celu spełnienia oczekiwań wszystkich 
stron oraz wspólnych nakładów na działania w za-
kresie ochrony środowiska. To stosunkowo no-
wa tendencja, szczególnie wyraźnie występująca 
w rybołówstwie. Powstały grupy interesu obejmu-
jące rybaków, armatorów, związki plemienne oraz 
osoby zainteresowane ochroną przyrody i bioróż-
norodnością, które mają często bardzo zdecydo-
wane poglądy na temat odbudowy populacji ryb 
oraz siedlisk. Wszyscy działają we wspólnym in-
teresie. Dobrym przykładem jest Partnerstwo 
na rzecz rzeki Penobscot, jakie zyski płyną dla 
wszystkich, tubylców, przedsiębiorstw jak i przy-

>>PRZYKŁAD GATUNKU
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>>species example

waters. Other possible measures are: 
1 Sterilization of farmed fish to avoid direct ge-

netic effects; 
2 Localizing salmon farms far away from areas 

with important wild populations to reduce 
gene flow between farmed and wild conspe-
cifics, e.g. through development of fish-farm-
free coastal parks; 

3 Stronger restrictions on transport of live fish 
and eggs to reduce the spreading of exotic 
genes and diseases; 

4 Establishment of gene banks to decrease the 
risk of losing valuable populations.

Furthermore, there should be continued empha-
sis on reducing global warming. Overfishing of 
small fishes and crustaceans, which are the ma-
rine resource base for wild salmon in the North 
Atlantic Ocean, should be avoided. The negative 
impacts of the continued damming of rivers for 

hydroelectric purposes can be reduced by mak-
ing proper upstream fishways past the installa-
tions. Also, seaward migrating salmon (smolts 
and post-spawners) should be led to alternative 
routes downstream to avoid being injured by 
the turbines of hydropower stations. The latter 
is a pressing research task. Towards the south-
ern end of the distribution area, populations 
are most vulnerable and threatened by high 
summer temperatures, lack of water and poor 
spawning conditions. Thus, it is important that 
water is not channelled away from the rivers, 
spawning gravel is not removed from the river 
beds, and the water is not more heavily polluted 
by nutrients and toxic waste. Overharvesting of 
wild Atlantic salmon must be avoided, and the 
populations should be managed according to 
the precautionary principles as recommended 
by NASCO (The North Atlantic Salmon Conser-
vation Organization).

FISh FarmS 
Fish farms consist of a number of open sea pens where the immature fish are fed for 1-2 years from 
smolting to harvest.
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• The ‘IUCN Interactive river basin tool’ (IUCN,
2003);

• The forthcoming Salmon Rivers Database
(through NASCO, the North Atlantic Salmon
Conservation Organisation);

• The ́ Freshwater ecoregions of the world´ (Abel
et al., 2008).

Other significant databases are being devel-
oped in Finland, Belgium and in The Netherlands 
(www.vismigratie.nl).

The websites of FAO, IUCN and The WorldFish 
Center (WorldFish) are also extremely good ex-
amples. Some portals are rather specific, e.g. 
the Global Ocean Ecosystem Dynamics project 
(GLOBEC) that concerns the impact of climate 
change on recruitment, abundance, diversity 
and productivity of marine populations. The 
Website of the FAO FishCode project (www.fao.
org), aiming at supporting numerous bio ecologi-
cal aspects as well as socio-economic areas, is 
more diverse. 

Such portals are now routinely available, many 
that deal with marine resources and freshwater 
fishes. The UN Atlas of the Oceans is a more dy-
namic and interactive portal developed by FAO 
on behalf of its sister UN Agencies and concerns 
a range of oceanic matters. It is an excellent 
example of collaborative effort in coordinated 
information dissemination. Google Ocean is a 
unique publication platform in which large quan-
tities of data can be made freely available to a 
large potential audience in the form of images, 
videos, sound files, and connection to specific 
sites, etc. 

This is a rapidly developing field and is increas-
ingly effective for information exchange (and, 
once again, LinkedIn is an effective way to main-
tain awareness).

7.2 commuNIcatIoN wIth PartNer 
aND PartIcIPatING orGaNISatIoNS
There is a widespread and increasing focus to-
day on the promotion of partnership working 

to deliver environmental improvements. Closer 
co-operation between government agencies, 
water authorities and the public sector is essen-
tial if mutual interests and opportunities are to 
be identified and resources shared to address 
environmental needs. This is a relatively recent 
cultural shift and is clearly demonstrated in fish-
eries where interest groups including fishermen, 
private fishery owners, tribal communities and 
those interested in wildlife and biodiversity, who 
all frequently have strong views about the needs 
to improve fish stocks and fish habitats, have 
united in their efforts. 

>>species example

bonneville fish ladder 
This fish ladder on the Columbia River (USA) is 
equipped with a viewing window (© Olle Calles).

Book 1.indb   259 20-08-2012   13:28:32

dzie (Hindar i Jonsson, 1995). W ten sposób moż-
na kontrolować i oczyszczać wodę odprowadzaną 
z hodowli ryb. Inne możliwe działania obejmują: 
1 Sterylizację hodowlanych ryb w celu uniknięcia 

bezpośrednich skutków genetycznych. 
2 Prowadzenie hodowli z dala od miejsc wy-

stępowania istotnych dzikich populacji w celu 
ograniczenia przepływu genów pomiędzy łoso-
siami hodowlanymi i dzikimi, np. poprzez wpro-
wadzanie obszarów wykluczających hodowlę 
ryb w strefach przybrzeżnych. 

3 Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepi-
sów dotyczących transportu żywych ryb i ikry 
w celu uniknięcia roznoszenia genów i chorób 
egzotycznych. 

4 Ustanowienie banków genów w celu zminimali-
zowania ryzyka utraty cennych populacji.

Należy kłaść nacisk na powstrzymanie globalnego 
ocieplenia. Powinno się zaniechać nadmiernych 
połowów małych ryb i skorupiaków, które stano-
wią bazę pokarmową dla dzikich łososi w północ-

nym Oceanie Atlantyckim. Negatywny wpływ bu-
dowy zapór piętrzących na rzekach na użytek 
elektrowni wodnych można ograniczyć poprzez 
budowę skutecznych przepławek pozwalających 
na wędrówki ryb w górę rzeki. Także łososie mi-
grujące w dół rzeki do morza (smolty lub stadium 
po smolcie) powinny mieć do dyspozycji alterna-
tywne przejścia aby uniknąć zranienia w turbi-
nach elektrowni. Takie rozwiązania są prioryteto-
wym zadaniem dla badań. W południowej części 
obszaru występowania populacje są narażone po-
przez występowanie wysokich temperatur w okre-
sie letnim, brak wody i niekorzystne warunki do 
tarła. Istotne jest, aby woda nie była odprowadza-
na z rzek, a żwir na tarliskach nie był usuwany 
z dna. Również należy ograniczyć zanieczyszcze-
nie biogenami i substancjami toksycznymi. Nale-
ży ograniczyć nadmierne połowy łososia atlantyc-
kiego. Jego populacje powinny być zarządzane 
zgodni z zasadą ostrożnego podejścia zalecane-
go przez NASCO (Północnoatlantycka Organiza-
cja Ochrony Łososia).

CHÓW ŁOSOSIA
Gospodarstwa rybackie zajmujące się podchowem łososia składają się z wielu specjalnych sadzów morskich, 
w których tuczone są młodociane ryby, przez okres 1-2 lat, od stadium smolt aż do wielkości handlowej. 

Przepławka dla ryb na zaporze Bonneville
Ogólnodostępne okno do śledzenia migracji ryb 
w przepławce przy zaporze na rzece Columbia 
(USA) (© Olle Calles).
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Dobrym przykładem zastosowania wiedzy intere-
sariuszy jest Strategia dla Ryb Rodzimych zlew-
ni Murray–Darling (Murray-Darling River Authority, 
2003). Strategia ma na celu zapewnienie prze-
trwania populacjom ryb w zlewni rzeki i obejmu-
je specjalne programy edukacyjne, zwiększające 
świadomość społeczną. Strategia powstała przy 
udziale lokalnych rybaków i bazuje na ich długo-
letnim doświadczeniu, uzupełniającym naukowe 
podejście do zasobów ryb w zlewni. Strategia dla 
Ryb Rodzimych (www.mdba.gov.au) bierze rów-
nież pod uwag doświadczenia wędkarzy rekre-
acyjnych. Tym samym wiedza lokalna, historyczna 
i kulturowa stanowią podstawę zarządzania różny-
mi populacjami ryb w zlewni (Murray-Darling River 
Authority, 2011). 

Przed zaangażowaniem partnerów we wspólne 
działania, wymagane jest zrozumienie problemów 
lokalnych oraz priorytetów w tym zakresie, jak rów-
nież jasne wyodrębnienie potencjalnych obszarów 
współpracy. Ważne jest nakreślenie uzgodnie-
nie osiągalnych celów przed rozpoczęciem dzia-
łań. Jeżeli różne grupy interesu mają różne cele, to 
partnerstwo może okazać się nierealne. 

Rodzaj i zakres zobowiązań podjętych przez każ-
dego partnera powinien być jasno określony. Na-
leży wziąć pod uwagę, że partnerzy mogą dyspo-
nować nakładami na różnym poziomie i różnego 
rodzaju. Na przykład, niektórzy mogą oferować 
wiedze techniczną, podczas gdy inni wiedzę

 praktyczną, lokalne doświadczenia, silę roboczą 
lub zapewnić pomoc przy projektowaniu i konsul-
tacjach w zakresie przepławek. Celem powinno 
być osiągnięcie jak największej zdolności działa-
nia przez włączenie różnych możliwości oferowa-
nych przez poszczególnych partnerów. 

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

Skuteczne partnerstwo musi spełniać następują-
ce warunki:

• Jasno i dokładnie określone cele, w pełni zrozu-
miałe przez wszystkich partnerów;

• Ciągły nacisk na realizację celu, jako punktu od-
niesienia w realizacji projektu pozwalającego na 
śledzenie postępów;

• Jasno określona odpowiedzialność każdego 
z partnerów.

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

rody z renaturyzacji rzeki i odtworzenia szlaków 
migracyjnych dla ryb. Więcej informacji na stronie: 
www.penobscotriver.org 

Silne partnerstwa pozwalają ma uzyskanie lepszych 
wyników niż w przypadku działań indywidualnych 
i zazwyczaj zapewniają podejmowanie racjonalnych 
finansowo decyzji. Rozpoznanie, a następnie włą-
czenie partnerów z państwowych i prywatnych in-

stytucji oraz ugrupowań zainteresowanych udziałem 
w planowanym zarządzaniu jest istotne dla uwzględ-
nienia wszystkich poglądów i wartości, a następnie 
określenia wspólnych celów oraz wizji w zakresie 
konicznych działań. Zaangażowanie partnerów we 
wczesnym etapie pozwala na wymianę poglądów 
i stanowisk, oraz wybór najlepszej drogi realizacji za-
dań. Realizacja celów bez zaangażowania wszyst-
kich grup interesu niesie za sobą duże ryzyko.
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A good example is the Penobscot River partner-
ship which is showing how everyone - tribal resi-
dents, companies and nature - wins when a river 
and the migration of fish within it are restored. 
For more information see: www.penobscotriver.
org

Strong partnerships allow more to be achieved 

than would otherwise be the case and usually 
ensures that the most cost effective decisions 
are taken. Identifying and engaging the range 
of public and private organisations and groups 
with an interest and a stake in planned man-
agement measures is important to encourage 
the sharing of views and values, to establish 
a common understanding of objectives and, 

monitoring with volunteers
Monitoring program on diadromous fish along the northern coastline of The Netherlands. More than 
50 volunteers are involved in this program. The diadromous three spined stickleback (Gasterosteus 
aculeatus) is one of the most regularly caught fish species (© Groene Zoden Fotografie). 
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WSKAZÓWKI
• Porozumienie pomiędzy ekologami, in-

żynierami i hydrologami jest koniecz-
ne w celu uzyskania dobrych rozwiązań 
w zakresie migracji ryb;

• Należy zidentyfikować wspólne cele i in-
teresy jako podstawę współpracy pomię-
dzy organizacjami;

• Niezbędne jest organizowanie spotkań 
informacyjnych w celu podniesienia świa-
domości społecznej w zakresie ryb i ich 
wędrówek. Spotkania należy ilustrować 
praktycznymi przykładami. W Holandii 
i Wielkiej Brytanii takie spotkania okazały 
się bardzo skuteczne;

• Warto opracować gry dla dzieci o tema-
tyce wędrówek ryb. Dzieci uczą się po-
przez zabawę. Przykłady takich gier po-
dane są w poradniku;

• Zarządzający gospodarkę wodną, orga-
nizacje ekologiczne, organizacje rybac-
kie i wędkarskie itd. powinny współpra-
cować w zakresie edukacji i opracowania 
programów i materiałów edukacyjnych;

• Angażowanie studentów w programy mo-
nitoringu może okazać się skuteczną for-
mą prowadzenia badań i nie tylko z po-
wodu oszczędności kosztów. Wspólny 
monitoring daje również możliwość efek-
tywnego szkolenia i rozwoju oraz dostar-
cza studentom inspirujących doświadczeń. 

Monitoring ryb z wolontariuszami 
Program monitoringu ryb dwuśrodowiskowych wzdłuż północnego wybrzeża Holandii, z udziałem ponad 
50 wolontariuszy. Dwuśrodowiskowy ciernik (Gasterosteus aculeatus) jest jednym z regularniej łowionych 
gatunków ryb (© Groene Zoden Fotografie). 
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raising awereness
Fish are popular for communication purposes and can raise high awareness for a more clean and 
healthy river environment. On the left a salmon caught in the River Ätran (Sweden) at a dam which will 
be removed in 2013. The pike, on the right, was the most famous pike of The Netherlands in 2007. 'The 
monster of Lake Oldambt' (© Groene Zoden Fotografie). Below a crowd of children with pra or river 
catfish (Pangasianodon hypophthalmus). River catfish are closely related to the Mekong giant catfish, 
Pangasiandon gigas, a critically endangered Mekong endemic. Fishers harvest both the river catfish 
and the Mekong giant catfish as they migrate from the Tonle Sap Lake (Cambodia) to the Mekong River 
at the end of the rainy season( © Zeb Hogan / WWF-Canon). 
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udział w projektach prowadzonych celu poprawy 
stanu środowiska. Mieszkańcy każdej zlewni two-
rzą różnorodną i rozproszona grupę. Autorzy po-
radnika uważają, że ludzie powinni poznać pro-
blemy gospodarki wodnej. Również zagadnienia 
związane z migracją ryb powinny być podawane 
do wiadomości szerszej społeczności w celu lep-
szego ich zrozumienia. 

Również ludzie zawodowo związani z gospodar-
ką wodną powinni słuchać i liczyć się z opinią pu-
bliczną, zarówno organizacji lub grup lobbystów, 
jak również poszczególnych osób. W Europie ni-
gdy nie było to tak istotne, ponieważ widoczne są 
działania związane z migracją ryb, wdrażane na 
mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej, a ich skutki 
wyraźnie określone i częściowo wdrożone. 

Ważne jest, aby informować społeczeństwo w for-
mie łatwej do zrozumienia, która pomaga na wy-
ciagnięcie własnych wniosków w zakresie priory-
tetów. Jeżeli nie wyjaśnimy dostatecznie jasno, 
że swobodna migracja ryb jest hamowana przez 
zapory i tamy, które nie posiadają przepławek, to 
możliwe, że problem nie zagości na długo w gło-
wach polityków. Przekazywane informacje powin-
ny być dostosowane do tej części społeczeństwo, 
do której mają trafić. W przypadku niektórych grup 
można na początku przekazać wiadomości na te-
mat cyklu hydrologicznego, sposobach użytkowa-
nia wód, i dlaczego wodą należy gospodarować 
oszczędnie. Dla innych grup ważniejsze mogą 
okazać się informacje na temat wymagań w zakre-
sie ochrony różnorodności biologicznej lub żeglu-
gi. Strategia zrozumienia zagadnień związanych 
z migracją ryb jest konieczna aby prawdziwie zgłę-
bić te problemy i nakreślić działania priorytetowe. 

Zaznajamiając społeczeństwo z pojęciami zwią-
zanymi z cyklem hydrologicznym oraz racjonal-
nej gospodarki wodnej, można osiągnąć lepsze 
zrozumienie znaczenia gospodarki wodnej. Do-
datkowo można przekazać informacje dotyczące 
problemów związanych z zarządzaniem środowi-
skiem, jak również środków stosowanych w celu 
ich rozwiązania. Problemy te są przecież szcze-
gólnie widoczne w koncepcji ciągłości rzeki dla 
migracji ryb. 

Coraz częściej siła Internetu wykorzystywana jest 
do przekazywania informacji na temat wędrówek 
szerszemu społeczeństwu. Coraz częściej media 
społeczne mogą być skutecznie wykorzystywane do 
przekazywania informacji na temat migracji ryb, na 
przykład świadomość społeczna na temat zmniej-
szania się zasobów rybnych Brytanii (głównie moc-
no eksploatowanych zasobów ryb w Północnow-
schodnim Atlantyku) została podniesiona w 2011 
roku w Wielkiej Brytanii poprzez bardzo skuteczną 
i popularna serię programów telewizyjnych, będą-
cych częścią intensywnej kampanii zatytułowanej 
Ryba za burtą (Fishfight). W kampanię zaangażo-
wani byli celebryci oraz społeczeństwo. Wspólnie 
starano się uzyskać poparcie polityków i sieci han-
dlowych, a w końcu Komisji Europejskiej podczas 
dyskusji nad reforma Wspólnej Polityki Rybołów-
stwa. Więcej informacji na stronie: www.fishfight.net.

7.4 EDUKACJA
Poprawę świadomości ekologicznej oraz dbałość 
o stan środowiska można uzyskać poprzez odpo-
wiednia edukację. Ta wiedza może przyczynić się 
do poprawy poziomu życia społeczeństw lokal-
nych i krajowych. Osobiste zaangażowanie i mo-
tywacja tych, którzy edukują jest istotne, ponieważ 
entuzjazm jest dobrym katalizatorem dla sukcesu. 
Nasze podejście do edukacji obejmuje przekazy-
wanie podstawowej wiedzy, ale powinno być uzu-
pełnione przez doświadczenie, które wynika wy-
łącznie z procesu uczenia się przez całe życie. 
Edukacja jest ważna też dla studentów, ponieważ 
pozwala im tworzyć własne opinie, łączyć fakty 
i uczy dokonywania wyborów z korzyścią społe-
czeństwa. 

W odniesieniu do gospodarki wodnej edukacja 
społeczna powinna zawierać informacje o cyklu 
hydrologicznym oraz znaczeniu wody dla środo-
wiska i dla społeczeństwa. Europejska Komisja 
Doradcza ds. Rybactwa Śródlądowego (EIFAC) 
stwierdziła (FAO, 2000) że w wielu częściach 
świata należy stworzyć system szkolenia profe-
sjonalnych rybaków w celu zapewnienia przyszło-
ści rybactwu śródlądowemu. Edukacja ta powinna 
obejmować naukę o problemach środowiskowa to 
powinny zawierać informacje o ekologii ryb, w tym 
zwyczajów migracyjnych. Należy również przeka-

Uświadamianie
Ryby są popularnym tematem informacyjnym i mogą służyć do podniesienia świadomości w zakresie popra-
wy stany środowiska. Na górze po lewej: łosoś złowiony w rzece Ätran (Szwecja) przy zaporze, która będzie 
rozebrana w 2013 roku. Na górze po prawej: szczupak uznany za najsłynniejszego szczupaka w Holandii 
w 2007 roku, nazwany „Potwórem z jeziora Oldambt” (© Groene Zoden Fotografie). Na dole, grupa dzie-
ci z sumem rekinim (Pangasianodon hypophthalmus), który jest blisko spokrewniony z sumem z Mekongu 
(Pangasiandon gigas), krytyczne zagrożonym gatunkiem występującym jedynie w rzece Mekong. Rybacy 
łowią zarówno suma rekiniego jak i suma z Mekongu w czasie ich migracji pomiędzy jeziorem Tonle Sap 
(Kambodża) a rzeką Mekong pod koniec sezonu deszczowego ( © Zeb Hogan / WWF-Canon). 
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PRZYKŁAD

EDUKACJA NA ŁODZI PŁYNĄCEJ RZEKĄ 
OTTER 
Program edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym 
prowadzony na łodzi pontonowej

ra żyje w oceanie, a wędruje do rzeki Delawa-
re oraz innych rzek wschodniego wybrzeża w ce-
lu odbycia tarła. Ryby te stanowiły ważne źródło 
pożywienia dla pierwszych osadników i znalazły 
się na granicy wyginięcia. Obecnie ich liczebność 
w rzece jest wysoka. Obserwacje bielików ame-
rykańskich i innych ptaków podczas rejsu po rze-
ce pozwalają na omówienie roli rzeki Delaware 
jako miejsca obserwacji wędrówek ptaków. Pod-
czas przepływania pod mostem na łodzi pontono-
wej uczniowie poznają historie promu, który łą-
czył brzegi rzeki przed powstaniem mostu. Uczą 
się także o kanale, powodziach i innych intere-
sujących faktach dotyczących rzeki. Nauczycie-
le i uczniowie chwalili program. Udało się zdobyć 
dodatkowe finansowanie. Więcej informacji na 
stronie www.bucksccd.org.

WNIOSKI
Obecnie uczniowie często cierpią na „utratę kon-
taktu z przyrodą”, zaburzenie opisane przez Ri-
charda Louv w książce Ostatnie dziecko lasu. 
Często przychodzą do szkoły z niewielką wiedzą 

o środowisku naturalnym. Programy nauczania 
prowadzone w terenie są ważnym sposobem łą-
czenia koncepcji naukowych wykładanych w kla-
sie z rzeczywistym światem przyrody.
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ExamplE

INtroDuctIoN
Strangely enough, children from the USA know 
more about the African savannah than they do 
about their own backyard. Thanks to an innova-
tive new program, that is about to change in the 
Delaware River Valley region.

what DID we Do?
Hundreds of school children living in the Dela-
ware Valley of Pennsylvania and New Jersey are 
learning environmental principals by using the 
natural resources of their local community. Origi-
nally sponsored by the National Park Service as 
a collaborative effort of riverside Conservation 
Districts and the Bucks County Riverboat Co., 

this unique program not only sends professional 
educators into schools to present information 
in the classroom; it brings the students to the 
Delaware River to experience all the river has to 
teach.

how DID It worK out?
Connecting classroom learning with real life 
studies of the local watershed fosters a sense 
of place and community, giving students an ap-
preciation for how science concepts affect their 
environment. Students are introduced to water-
shed topics during an initial classroom visit from 
a conservation district educator. Engaging the 
students in a beach ball 'globe' toss helps them 
discover that even though our earth is covered 
by over 75% water, only a fraction (.001%) of that 
water is available for our use. 

Students become an integral link in their own 
learning as they perform water quality assess-
ments and investigate the macro-invertebrate 
life of the river. This information is used to deter-
mine the health of the watershed and students 
learn how actions on the land affect conditions 
in the water. Historical and cultural information 
is also blended with scientific information during 
the one-hour journey upriver aboard the River 
Otter pontoon boat. Students learn about Ameri-
can Eels that live in the river but migrate to the 
Sargasso Sea in the Atlantic Ocean to spawn. 
They learn about the American Shad which live 

the Delaware river experience 
educational Program
author: mary ellen Noonan
organisation:  bucks county 
 conservation District 
country:  uSa

rIver otter PoNtooN boat 
Educational program for school children on the 
River Otter pontoon boat. 
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in the ocean but migrate up the Delaware and 
other east coast rivers to spawn. These fish, 
which were important to the early settlers as a 
constant source of food, were once close to ex-
tinction but are now abundant in the river. 

Bald Eagles or other birds spotted while on the 
river might lead to a discussion of the use of the 
Delaware River as a navigational tool during bird 
migration. Passing under a bridge while aboard 
the River Otter, students learn about the ferry 
service which existed before the bridges. They 
learn about the canal, the floods and many other 
interesting facts about their river. Teachers and 
students have praised this program and addi-
tional funding has been made available. More 
information is available at www.bucksccd.org

LeSSoNS LearNeD
Students today are increasingly suffering from 
Nature Deficit Disorder, a phrase coined by Rich-
ard Louv in his book, 'Last Child in the Woods'. 
They often come to the classroom with very little 
prior knowledge of the environment. Programs 

that bring students outdoors will continue to be 
important in linking scientific concepts learned 
in the classroom, and the students who are 
charged with learning these concepts, to the 
real, outside world.

DeLaware rIver

macro-INvertebrate StuDy
'What do fish eat?'
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BADANIA MAKROBEZKRĘGOWCÓW 
Co jedzą ryby?

RZEKA DELAWARE 

Doświadczalny program edukacyjny 
dotyczący migracji ryb  
w rzece Delaware 
Autor: Mary Ellen Noonan
Organizacja: Bucks County 
 Conservation District
Kraj: Stany Zjednoczone

WSTĘP
To wydaje się dziwne, ale dzieci w Stanach Zjed-
noczonych wiedzą więcej o sawannie afrykańskiej 
niż o swoim własnym podwórku. Dzięki innowacyj-
nemu programowi zmienia się świadomość dzieci 
w dolinie rzeki Delaware. 

CO ZROBILIŚMY?
Setki dzieci w wieku szkolnym mieszkających 
w dolinie Delaware w Pensylwanii i New Jersey 
uczą się zasad ochrony środowiska poprzez bli-
ski kontakt ze środowiskiem naturalnym w swo-
jej okolicy. Ten unikalny program, finansowany 
przez Służbę Parków Narodowych jako wspól-
na inicjatywa Departamentu Ochrony Przyrody 

(Conservation Districts) oraz Bucks County Ri-
verboat Co., to nie tylko wysyłanie profesjonal-
nych nauczycieli do szkół w celu dokonania pre-
zentacji, ale również zabieranie dzieci nad rzekę 
Delaware, w celu przeprowadzenia zajęć w te-
renie. 

CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ?
Połączenie nauki o rzece w klasie i w terenie 
sprzyja tworzeniu poczucia lokalnego patriotyzmu 
i przybliża uczniom tajniki środowiska naturalne-
go. Uczniowie poznają tematykę „wodną” podczas 
pierwszej lekcji udzielanej przez lokalnego wykła-
dowcę ochrony środowiska. Gra w piłkę przy uży-
ciu wielkiego globusa pozwala uczniom zrozumieć, 
że choć ziemia pokryta jest w 75% przez wodę, to 
tylko jej ułamek (0,001%) jest dostępny dla nasze-
go użytku. 

Uczniowie angażują się bardzo w proces nauki, 
wykonując oceny jakości wody oraz poznając ży-
cie dużych bezkręgowców w rzece. Pozyskana 
wiedza jest następnie stosowana do oceny stanu 
rzeki. Uczniowie dowiadują się jak działania pro-
wadzone na lądzie wpływają na stan rzeki. 

Wiedza historyczna i merytoryczna jest uzupeł-
niana wiedzą naukową podczas godzinnego rej-
su łódką pontonową na rzece. Uczniowie po-
znają zwyczaje jesiotrów amerykańskich, które 
żyją w rzece, ale migrują do Morza Sargassowe-
go w Oceanie Atlantyckim w celu odbycia tarła. 
Poznają też cykl życia alozy amerykańskiej, któ-
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JAKIE OSIĄGNĘLIŚMY WYNIKI?
Pierwszy Dzień Migracji Ryb stał się wielkim 
sukcesem. Liczba odwiedzających pod koniec 
dnia osiągnęła liczbę 5.000 ludzi. Ten dzień stał 
się dobrą reklamą w prasie regionalnej i krajo-
wej, Internecie, w stacjach radiowych i telewizyj-
nych, takich jak BBC w Wielkiej Brytanii. Maga-
zyn National Geographic (wydanie holenderskie) 
wspomniał o tym wydarzeniu w artykule na te-
mat ryb wędrownych. Zaproponowano, aby w la-
tach 2013/2014 zorganizować taki dzień na ska-
lę światową. 

Specjalista od komunikacji, Silvia Mosterd opisu-
je swoje wrażenia: „Razem z Zarządem Gospo-
darki Wodenj Hunze en Aa’s oraz regionalną radą 
rybołówstwa zorganizowaliśmy dzień edukacyj-
ny przy dwóch przepławkach. Zorganizowaliśmy 
wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi, poczynając 
od dnia migracji ryb zorganizowanego przy prze-
pławce. Dzieci miały za zadanie przepchać przez 
przepławkę dwie wielkie kolorowe ryby (przebra-
ni za ryby nurkowie). Dzieci dopingowały «ryby», 
żeby przepłynęły przez przepławkę i dotarły do 
tarliska, i muszę powiedzieć, że udało im się!

W centrum wioski Roden ustawiliśmy trzy namioty 
w pobliżu starego dworu. W każdym namiocie po-

wieszono tematyczne dekoracje: podwodny świat 
ryb, granice dla ryb oraz wędrujące ryby. Odwie-
dzający poznawali świat ryb i mogli obserwować 
żywe ryby w akwariach oraz owady w specjalnych 
pojemnikach. Mogli zobaczyć modele przepom-
powni i śluz, które stanowią bariery dla ryb. Mogli 
tez poznać możliwe rozwiązania braku drożności 
rzek, również w formie animowanej, jak i podczas 
zwiedzania przepławek. Dzieci dostawały nagro-
dy po zawieszeniu pokolorowanej ryby wędrownej 
w wielkiej sieci. Dorośli, którzy chcieli odpocząć od 
aktywnych zajęć, mogli zwiedzić wystawę zdjęć 
podwodnych zatytułowaną Piękna woda (Beeld-
schoon Water). 

Równolegle do pełnego atrakcji dnia odbywała 
się kampania na rzecz ryb wędrownych; nie tylko, 
aby zachęcić ludzi do przyjścia, ale również, by le-
piej poznali tajniki migracji ryb. W reklamach i bez-
płatnych folderach odwiedzający mogli przeczytać 
o migracji ryb oraz barieriach, które ryby napoty-
kają podczas wędrówek w rzekach północnej Ho-
landii. Poprzez kampanie i dzień migracji udało się 
nam dotrzeć do ponad 500 tys. ludzi w północnej 
części Holandii z przesłaniem, że nasze działania 
na rzecz migracji ryb są konieczne. Wydarzenie 
było sukcesem!”.

Dzień Migracji Ryb
Autorzy: Silvia Mosterd1, Niels Breve2 
 i Herman Wanningen3

Organizacja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
 Noorderzijlvest1, Holenderski Związek Wędkarski 2 
 i Wanningen Water Consult3

Kraj: Holandia

WSTĘP
Umożliwienie swobodnej migracji ryb jest koniecz-
ne dla zachowania dobrego stanu zasobów ryb. 
Wiele gatunków, takich jak łosoś, troć, jesiotr i wę-
gorz wędrują pomiędzy morzem i rzekami. Barie-
ry piętrzące takie jak zapory, tamy i śluzy, zbudo-
wane na potrzeby regulacji rzek, hydroelektrowni 
i osuszania gleby stanowią szczególne za grożenie 
dla tych gatunków ryb. Instytucje odpowiedzialne za 
gospodarkę wodną w Europie prowadza działania 
mające na celu poprawy warunków bytu dla ryb wę-
drownych poprzez budowę przepławek i kanałów 
na zaporach w celu umożliwienia migracji ryb. 

Ważnym elementem działań w zakresie prze-
pławek dla ryb jest podnoszenie świadomo-
ści społeczności zlewni rzek. Zaangażowanie 
społeczeństwa jako interesariuszy we wspólne 
działania pozwala na osiągnięcie lepszych wy-
ników i zwiększenie możliwości w zakresie fi-
nansowania. 

CO ZROBILIŚMY?
Dzień Migracji Ryb jest nowa koncepcją wpro-
wadzona w celu lepszego zrozumienia zagad-
nień związanych z migracją oraz zaangażowa-
nia społecznego (dzieci i rodziców). Pierwszy 
Dzień Migracji Ryb został zorganizowany 14 ma-
ja 2011 roku w regionie Morza Północnego przez 
Projekt Żyjące Morze Północne (Living North 
Sea Project), finansowany przez Unię Europej-
ską i koordynowany przez Holenderski Związek 
Wędkarski. 

Podobnie jak 25 innych miejscowości w 7 kra-
jach w regionie Morza Północnego, rodzice i dzie-
ci poznali wiele nowych faktów obejmujących róż-
ne gatunki ryb występujące w lokalnych rzekach, 
rozwiązania w zakresie swobodnej migracji ryb, 
gospodarka wodna i ochrona przyrody, rybołów-
stwo, badania naukowe, insekty wodne oraz mogli 
zagrać w grę o węgorzu (www.elyeel.eu). W Da-
nii specjalny dzień połączono z wizytą w lokalnym 
akwarium morskim. W Szwecji, w mieście Falken-
berg poinformowano mieszkańców o usuwaniu 
zapór na rzekach i oddziaływania barier na ryby 
wędrowne. 

266266 267

ExamplE

INtroDuctIoN
Free migration of fish is necessary to achieve 
healthy fish stocks. Several species, including 
salmon, sea trout, sturgeon and eel, migrate 
between the sea and rivers. These species are 
particularly threatened by barriers such as weirs, 
dams and sluices, built for water management, 
hydropower and land drainage. Water and na-
ture managers in Europe have been improving 
the position for these migratory species with fish 
passes and bypass channels around barriers, to 
help fish on their journey. 

An essential aspect of the work on fish passage 
issues is raising awareness to gain the commit-
ment of communities in the different river basins. 
By creating commitment at all levels of the com-
munities and with all stakeholders, measures 
can be carried out more efficiently and financial 
opportunities can be maximised. 

what DID we Do?
The Fish Migration Day is a new concept to 
achieve greater understanding and community 
involvement (including children and parents). 
The first Fish Migration Day was held on the 14th 
of May 2011 in the North Sea Region. The event 
was organized by the Living North Sea Project 
(www.livingnorthsea.eu), which is funded by the 
European Union. 

At more than 25 locations in 7 countries in the 
North Sea Region, children and parents learned 
about a variety of topics, including: the different 
species of fish in their local rivers, fish passage 
solutions, water and nature management issues, 
fisheries, research, aquatic insects and they 
could also play the Eel Game (www.elyeel.eu). In 
Denmark the event was combined with activities 
at a sea aquarium. In Sweden the municipality 
of Falkenberg additionally raised awareness of 
dam removal and its role for migratory fish. 

how DID It worK out?
The first Fish Migration Day was a big success 

Fish migration Day
authors: Silvia mosterd1, Niels breve2 

and herman wanningen3

organisation:  regional water authority Noorderzijlvest1, 
Dutch angling association2 and 

 wanningen water consult3

country:  the Netherlands

DrawING comPetItIoN 
Competition with coloring pictures of a salmon 
(© Harke Tjaden).
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and by the end of the day 5,000 people had visit-
ed the event. The day created publicity in region-
al and national press, internet, and also radio 
and TV stations such as the BBC in the United 
Kingdom. The National Geographic magazine 
(Dutch edition) also covered the event in an 
article on migratory fish. There is now an ini-
tiative to organize a  worldwide follow-up in 2014 
(www.wanningenwaterconsult.nl).

Communication expert Silvia Mosterd described 
her experiences:
“We worked together with the neighbouring 
Regional Water Authority Hunze en Aa’s and 
the regional fishery board and organised a fun 
educational day at two fishways. We organised 
a wide range of activities for families with chil-
dren, starting with a fish migration day at the 
fishway. Here children pushed two big colour-
ful fish (divers dressed up) in the water in front 
of the fishway. They cheered to help the fish get 
through the fishway and reach their spawning ar-
eas and, I’m happy to say, they made it there!
In the centre of the village of Roden we set up 
three tents next to a historic manor. Each tent 
had a theme: the underwater world of fish, 
boundaries for fish, and travelling fish. Visitors 

could explore the underwater world of fish by 
examining fish and water insects in tanks. They 
could look at schematic models of pumping sta-
tions and sluices which are barriers to fish. They 
could also see solutions to this problem in pic-
tures, video and text, but also during the visits 
to the fishways. Children won a prize when they 
hung up their coloured picture of a travelling fish 
in the big fishnet. Adults who wanted to escape 
the busy activities were able to visit an exhibition 
of underwater pictures called ‘Beeldschoon Wa-
ter’ (Ed: 'beautiful water').

Alongside the day full of activities we also had 
a regional fish migration campaign, not only to 
attract people to visit the fish migration day, but 
also to tell them the story of fish migration. In 
advertisements and free publicity, people 
were able to read about fish migration and the 
barriers that fish encounter while travelling 
through the waters of the northern part of The 
Netherlands. Between the campaign and the 
activity day we reached over 500,000 people 
in the Northern part of The Netherlands with 
the headline message that our work on fish mi-
gration is necessary. The event was a complete 
success!“

the FISh mIGratIoN Day Got the atteNtIoN oF reGIoNaL tv StatIoNS
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KONKURS RYSUNKOWY
Zawody w kolorowaniu obrazków łososia  
(© Harke Tjaden).

DZIEŃ MIGRACJI RYB WZBUDZIŁ ZAINTERESOWANIE LOKALNYCH STACJI TELEWIZYJNYCH
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le gatunków ryb migruje pomiędzy różnymi sie-
dliskami. Niektóre z nich są znacznie oddalone. 
Wystawa pokazuje dwa przykłady ryb, które wę-
drują na długich dystansach – węgorze i łoso-
sie – przybliżając ich skomplikowane cykle życia. 
Zdjęcia, opisy oraz filmy pokazują dziwne zacho-
wania larw węgorza, jak również zmysł orientacji 
łososia. Wystawa pokazuje też różne gatunki ryb 
żyjące w Mozeli. Chyba najbardziej spektakular-
ną częścią wystawy jest miejsce, w którym przez 
trzy okna można obserwować ryby przepływające 
przez przepławkę. 

Ostatni etap wystawy znajduje się na dachu bu-
dynku. Tu pokazane są obecne i przyszłe możli-
wości migracji ryb w górę i w dół Mozeli. Z tarasu 
można tez podziwiać widok na zaporę w Koblen-
cji i przepławkę oraz panoramę Mozeli. W centrum 
znajduje się sala konferencyjna Ausonius-Studio 
mogąca pomieścić 30 uczestników.

JAKIE OSIĄGNĘLIŚMY WYNIKI?
Centrum edukacyjne (bez przepławki) kosztowało 
2,5 miliona Euro, wraz z projektem wystawy. Cen-
trum Mosellum zostało sfinansowane przez Mini-
sterstwo Środowiska, Żywności, Rolnictwa, Upra-
wy Winorośli oraz Leśnictwa Nadrenii Palatynatu. 
Zostało otwarte w październiku 2011 rok. Imponu-

jąca liczba odwiedzających w tak krótkim czasie 
dowodzi popularności centrum edukacyjnego.

WNIOSKI
Większość ludzi nie wie dlaczego ryby podejmują 
wędrówki oraz jaki sposób skanalizowanie Moze-
li zmieniło jej ekosystem. Nie wiedza tez dlaczego 
rząd sfinansował kosztowną przepławkę. Ważne 
jest, aby tłumaczyć ludziom powody powstania tej 
kosztownej inwestycji w tak transparentny sposób.

Centrum Informacyjne „Mosellum”
Autorzy: Bettina Thiel, Andreas Christ and Josef Groß
Organizacja: Ministerstwo Środowiska, Żywności, 
 Rolnictwa, Uprawy Winorośli 
 oraz Leśnictwa Nadrenii Palatynatu
Kraj: Niemcy

WSTĘP
Od 1958 do 1964 roku rzeka Mozela w Niemczech 
została skanalizowana (poszerzona i uregulowana 
poprzez instalację stopni wodnych i śluz żeglugo-
wych) od miasta Metz we Francji do ujścia do Re-
nu w Koblencji. Budowle te pozwalają na żeglugę 
dużych statków towarowych na Mozeli i stwarza-
ją dogodne warunki dla lokalizacji hydroelektrow-
ni. Niestety kanalizacja koryta zmieniła całkowicie 
ekosystem rzeki.

W celu umożliwienia migracji ryb w Mozeli zbu-
dowano nowe przepławki na każdej z dziesięciu 
zapór niemieckich od Koblencji do Trier. W zależ-
ności od właściwości technicznych zapory dobra-
ne zostaną specjalne projekty przepławek, jak na 
przykład przepławka szczelinowa. Nie znaleziono 

do tej pory skutecznego rozwiązania dla ułatwie-
nia migracji w dół rzeki, ale badania w tym zakre-
sie trwają.

CO ZROBILIŚMY?
W pobliżu nowych przepławek w Koblencji zbu-
dowano centrum edukacji „Mosellum”. Dzięki cen-
trum odwiedzający mogą dowiedzieć się, że ryby 
wędrują pomiędzy tarliskami i żerowiskami aż do 
morza. „Mosellum” obejmuje cztery obszary wy-
stawiennicze. Budynek jest wielopoziomowy, ale 
istnieje możliwość zaglądania z jednego obszaru 
do drugiego. 

Pierwsza wystawa obejmuje geologię regionu oraz 
historię jego rozwoju. Część centrum pt. „Brzeg” 
pokazuje różnorodność lokalnych siedlisk flory 
i fauny w i wzdłuż Mozeli. 

Drugi obszar wystawienniczy „Statek” pokazuje 
zmiany zachodzące w rzece Mozeli na przestrzeni 
lat, w szczególności konflikty pomiędzy interesa-
mi ekonomicznymi i środowiskowymi, jak również 
pewne rozwiązania tego wielowarstwowego kon-
fliktu. Odwiedzający mogą składać puzzle o tema-
tyce Mozeli , w którym odcinki rzeki pomiędzy za-
porami w niemieckiej części Mozeli musza zostać 
ułożone w odpowiedni sposób, tak aby statek mógł 
płynąc w dół rzeki. W dalszej części wystawy, od-
wiedzający mogą zmierzyć siłę mięśni porównując 
ją do siły elektrowni wodnej. 

Na dole centrum znajduje się „Podwodny świat”, 
który odsłania tajemnice ryb i ich siedlisk. Wie-
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ExamplE

INtroDuctIoN
From 1958 to 1964, the River Moselle in Germany 
was canalized (expanded and regulated via the 
installation of dams and locks) from the city of 
Metz in France to the confluence with the Rhine 
in Koblenz. The dams enable large cargo ships 
to navigate on the Moselle. They also provide 
opportunity for hydroelectric power. Unfortu-
nately this has also changed the entire ecologi-
cal system of the river.

In order to enable fish to migrate through the Mo-
selle again, upstream to their spawning habitats, 
new fish passes are being built at each of the 10 
German dams from Koblenz to Trier. Depending 
on the specific conditions at each dam techni-

cal designs will be chosen such as a vertical slot 
pass. For downstream migration a satisfactory 
solution has not yet been found, but research is 
continuing.

what DID we Do?
Next to the new fish pass in Koblenz an Informa-
tion centre, the 'Mosellum' has been built. It gives 
visitors the oppertunity to learn why it is impor-
tant that fish are able to migrate between their 
spawning and feeding grounds and the sea. The 
Mosellum has 4 different exhibition areas, and 
the building is separated in split-levels so that it 
is possible to look from one area to the other. 

The first exhibition area focuses on the region's 
geology and developmental history. This 'Shore' 
exhibit also reflects the diversity of the local 
habitats of the flora and fauna in and along the 
Moselle. 

The next exhibit area, the 'Ship', gives an over-
view of the changes to the Moselle over time 
exploring the tensions between economic and 
environmental interests, and presents some pre-
liminary solutions to this multifaceted conflict. 
Visitors can assemble pieces of a Moselle puzzle 
in which the sections between the dams on the 
German part of the Moselle have to be lined up 
in the correct way so that a ship (a marble) is able 
to travel down the river. In another exhibit people 
can measure the power of their muscles in com-
parison to the hydroelectric power station. 

Information centre 'mosellum'
authors:  bettina thiel, andreas christ and Josef Groß
organisation:  ministry of environment, agriculture, 

food, viniculture and forestry of 
 rhineland-Palatinate
country: Germany

outSIDe vIew 
The Information centre Mosellum in Koblenz, 
Germany (© Thomas Müll).
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Further downstairs the 'Underwater' exhibit fo-
cuses on fish and their habitats. Many species 
of fish migrate between different habitats, some 
of which are quite a great distance apart. The 
exhibit takes 2 examples of long-distance mi-
gratory fish - eel and salmon - and looks at their 
complex and sometimes perplexing life cycles. 
Photos, texts, and videos examine all aspects 
from the eel larvae's strange behavior to the 
salmon's sense of orientation. The Fish Species 
Display offers information on nearly all Moselle 
River fish. Perhaps the most spectacular part of 
this exhibition area is the possibility to spot fish 
'live' in the fish pass through 3 large windows.

The final exhibit area is located on top of the 
building. Here information is presented about 
current possibilities and future prospects for fish 
that migrate up and down the Moselle. From here 
visitors can take a look at the Koblenz lock and 
dam or the fish pass - or simply enjoy the view of 
the Moselle from the roof terrace. For meetings 
and seminars the 'Ausonius-Studio' on this level 
has room for up to 30 participants.

how DID It worK out?
The education center (without the fish pass) 
costs around 2.5 million Euro. This includes the 
feasibility study and the marketing concept. The 
Mosellum was financed by the Ministry of envi-

ronment, agriculture, food, viniculture and for-
estry of Rhineland-Palatinate. It has opened  in 
October 2011, and the great number of visitors 
in this short period is proof that the education 
center will be as popular as we hoped.

LeSSoNS LearNeD
Most people do not know why fish must mi-
grate and how the 'Canalization' of the Moselle 
changed the whole ecosystem. They have little 
understanding why an expensive fish pass has 
to be built, financed by the government. This 
makes it very important to clearly explain the 
reason for this huge project. This can only be 
done through a transparent process.

LooKout
Exhibiton area 'Lookout' with a wonderful view 
over the Moselle (© Eva-Maria Finsterbusch). 

uNDerwater
Exhibition area 'Underwater' of the Mosellum (© 
Eva-Maria Finsterbusch).
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WIDOK Z MOZELI NA CENTRUM 
Centrum edukacyjne Mosellum w Koblencji, Niem-
cy (© Thomas Müll).

WIDOK Z CENTRUM NA MOZELĘ
Obszar wystawy, cudowny widok na rzekę (© Eva-
-Maria Finsterbusch).

PODWODNE WIDOKI
„Podwodny świat” w Mosellum (© Eva-Maria Fin-
sterbusch).
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INtroDuctIoN
The salmon homecoming project in Wales, UK, 
was initiated to inform and motivate children 
about the exciting return of the Atlantic salmon 
to many previously polluted rivers. The salmon 
is widely recognised as an icon of environmental 
quality, and this was used to celebrate the new-
found health of many rivers. Originally intended 
to celebrate the success of new fish passes built 
on the relict weirs of the industrial revolution, the 
programme is now used to inspire children about 
many aspects of the work of the Environment 
Agency and rivers trusts in the UK.

Starting in the communities of the coal-field riv-
ers of South Wales, where the return from ex-
tinction of local populations of salmon and sea 
trout has occurred, the homecoming project wel-
comed salmon back to their home rivers after an 
absence of 200 years. Now, similar projects have 
been launched in many schools throughout south 
and mid Wales to teach the children about the im-
portant of environmental quality in the rivers.

Two issues continue to restrict the recovery of 
salmon - old weirs built hundreds of years ago 
with little thought for fish migration, and diffuse 
pollution from agriculture. Work is well underway 
on the obstructions, but diffuse pollution is a 
less well known problem.

Diffuse pollution is caused by the combined ef-
fect of many scattered sources and sometimes 
by poor land use management. Some sources 
are small but together they can have an impact 

on the environment. Farming, especially ar-
able farming, forestry, roads and private sewage 
treatment are just a few examples of the sources 
of diffuse pollution.

what DID we Do?
Fisheries and environmental liaison staff from the 
Environment Agency worked with local people to 
select six catchments in rural mid-Wales. These 
were used as part of a special project to help 
raise awareness amongst the children of their lo-
cal rivers, and to educate local people about the 
work still needed to encourage the development 
of strong salmon stocks.

To help celebrate success Atlantic salmon eggs 
were taken into the classroom of 7 to 10 year 
old children where, in carefully designed units, 
the children were able to see them hatch and 
develop. With the help of Arts Connection, a lo-
cal initiative, children looked after the salmon fry 
and learned about the local environment and the 
fascinating salmon lifecycle. Later the salmon 
were released into the local rivers.

how DID It worK out?
Dewi Morris and Sian Walters from a local orga-
nization ‘Arts Connection’ said “We are delighted 
to be working on such a unique initiative and are 
planning a number of community arts projects 
throughout the spring and summer. These will 
help celebrate the salmon and the importance 
of the river environment. The salmon egg project 
captured the imagination of the children we work 
with here at the community centre”.

Salmon homecoming project
authors: Peter Gough and richard Dearing 
organisation:  environment agency wales
country:  wales (united Kingdom)
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Artists from ‘Arts Connection’ worked with the 
school children to help them with drawings and 
paintings of salmon. The children’s life sized fish 
were carried triumphantly through Llanfyllin and 
other villages in procession down to the banks of 
the river where the fish were to be released.

For the Environment Agency, which is commit-
ted to working with the local community and 
businesses to create a healthier environment, 
the project was a big success. A lot was learned 
by the children, and their parents, and the spirit 

of co-operation engendered between Arts Con-
nection, the local community and ourselves was 
motivating for everyone. 

LeSSoNS LearNeD
The project helped the children to understand 
the life cycle of the Atlantic salmon, but also how 
local rivers should be cared-for and treasured 
for their role in sustaining the young fish. In 2011, 
several hundred young salmon were released by 
the children, and they are all looking forward to 
seeing them return to complete their cycle of life. 

chILDreN oN theIr way to reLeaSe youNG SaLmoN
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Projekt „Powrót łososia” 
Autorzy: Peter Gough i Richard Dearing
Organizacja: Walijska Agencja Środowiskowa
Kraj: Walia (Wielka Brytania)

WSTĘP
Projekt „Powrót łososia” w Walii (Wielka Bryta-
nia) rozpoczęto aby poinformować i zmobilizować 
dzieci do udziału w pasjonującym powrocie łoso-
sia atlantyckiego do wielu niegdyś zanieczyszczo-
nych rzek. Łosoś jest powszechnie rozpoznawany 
i traktowany jako ikona doskonałego stanu ekolo-
gicznego wód i dlatego został wykorzystany jako 
symbol przywrócenia do zdrowia walijskich rzek. 
Projekt planowany dla uczczenia nowych przepła-
wek dla ryb zbudowanych na jazach stanowiących 
relikt rewolucji przemysłowej, jest teraz używany 
do zainteresowania dzieci wieloma aspektami pra-
cy Agencji Środowiskowych i zarządów rzek (ri-
vers trust) w Anglii. 

Projekt „powrót łososia” zaczęto do społeczności 
górniczych z Południowej Walii, gdzie w lokalnych 
rzekach łososie trocie i wędrowne pojawiły się po 
nieobecności trwającej 200 lat. Aktualnie, realiza-
cję podobnych projektów rozpoczęto w wielu szko-
łach na południu i w centrum Walii, aby uczyć dzie-
ci jak ważna jest jakość środowiska rzek. 

Na razie zidentyfikowano dwa problemy ograni-
czające proces reintrodukcji populacji łososia, sta-
re jazy zbudowane setki lat temu, bez zastanawia-
nia się nad migracjami ryb oraz zanieczyszczenia 
rozproszone pochodzenia rolniczego. Działania 
związane z likwidacją barier są zaawansowane, 
natomiast kwestia zanieczyszczeń rozproszonych 
jest gorzej rozpoznana zwłaszcza, że stano-
wią one łączny efekt wielu źródeł rozproszonych, 
a czasem są rezultatem kiepskiego gospodarowa-
nia i zarządzania gruntami. Źródła te są general-
nie niewielkie, ale razem mogą mieć istotny wpływ 

na środowisko. Przykładami rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń są: rolnictwo, zwłaszcza produk-
cja rolna, leśnictwo, drogi oraz prywatne oczysz-
czalnie ścieków.

CO ZROBILIŚMY?
Część personelu Agencji Środowiskowej zajmu-
jąca się rybołówstwem i środowiskiem, wspól-
nie z miejscowymi ludźmi, wybrała sześć zlewni 
rzecznych w rolniczej obszarach Środkowej Wa-
lii. W zlewniach tych wdrożono część specjalnego 
projektu, którego zadaniem było podnoszenie po-
ziomu świadomości wśród dzieci na temat lokal-
nych rzek oraz poinformowanie i zachęcenie do-
rosłych mieszkańców do pracy, którą wciąż należy 
wykonywać aby odtworzyć historyczną liczebność 
stad łososia. 

Dla uczczenia sukcesu, do klas 7–10 rocznych dzie-
ci została dostarczona w specjalnych aparatach ikra 
łososia atlantyckiego, aby dzieci mogły zobaczyć jak 
wygląda i jak się rozwija. Dzięki lokalnej organizacji 
artystycznej Arts Connection, dzieci szkolne zoba-
czyły się jak wygląda narybek łososia oraz pozna-
ły pasjonujący cykl rozwojowy łososia i środowisko 
w którym żyje. Na koniec wszystkie wylęgnięte łoso-
sie zostały wypuszczone do lokalnych rzek. 

JAKIE OSIĄGNĘLIŚMY WYNIKI?
Dewi Morris i Sian Walters z lokalnej organi-
zacji Arts Connection powiedziały: „Jesteśmy 
zachwycone pracą przy tej, jedynej w swoim ro-
dzaju inicjatywie i już planujemy na wiosnę oraz 
latem dalsze projekty dla lokalnej społeczności. 
Pozwolą one na rozpropagowanie kwestii łososia 
oraz znaczenia środowiska rzeki. Projekt z żywą 

ikrą łososia pobudził wyobraźnię dzieci, z którymi 
pracujemy tu w domu kultury”.

Artyści z Arts Connection pracowali ze szkolnymi 
dziećmi aby pomóc im rysować i malować łososie. 
Obrazy łososi naturalnych rozmiarów były niesio-
ne triumfalnie przez dzieci ulicami Llanfyllin i in-
nych wsi w przemarszu do rzeki, gdzie ryby miały 
zostać wypuszczone. Dla Agencji Środowiskowej, 
której obowiązkiem jest praca ze społecznościami 
lokalnymi i biznesem nad kreowaniem zdrowsze-
go środowiska, projekt ten był wielkim sukcesem. 
Zarówno dzieci, jak ich rodzice wiele się nauczy-

li, a nastrój współpracy pomiędzy Arts Connection, 
a lokalnymi społecznościami i pomiędzy sobą sta-
nowił motywację działania dla każdego. 

WNIOSKI
Projekt pomógł dzieciom zrozumieć cykl życiowy 
łososia atlantyckiego, a dodatkowo dowiedzieć się 
jak lokalne rzeki powinny być chronione i jak waż-
na jest ich rola dla zachowania populacji łososia. 
W 2011 roku, dzieci wypuściły kilkaset sztuk na-
rybku i teraz nie mogą się doczekać powrotu łoso-
si, żeby zobaczyć jak wróciły aby dokończyć swój 
życiowy cykl.
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zywać informacje na temat problemów spotyka-
nych dziś w poszczególnych regionach oraz za-
kresie środków dostępnych w celu rozwiązania 
tych problemów. 

Doświadczenie pokazuje, jak efektywna może być 
edukacja dzieci. Połowy ryb w lokalnej rzeki użyte 
jako wskaźnik jakości środowiska lokalnego mogą 
być bardzo skutecznym narzędziem do motywo-
wania i zainteresowania dzieci do szukania dalszej 
wiedzy w tym temacie. Stan zasobów ryb może 
stanowić część szkolnego programu w wielu kra-
jach. Dobrym przykładem w tym zakresie jest pro-
gram ochrony dzikich ryb (Wild Fish Conservancy) 
w Duvall koło Seattle w Stanach Zjednoczonych. 
Program służy edukacji społeczeństwa na temat 
dziko żyjących ryb, ich siedlisk oraz oddziaływa-
nia człowieka na te zasoby. Program obejmuje 
różne metody edukacji i materiały służące popra-
wie świadomości, stymulowaniu myślenia i podej-
mowania właściwych decyzji w oparciu o wiedzę. 
www.wildfishconservancy.org 

Innym przykładem jest program edukacyjny do-
tyczący przepławki na zaporze Amoskeag Dam 
w Manchester, w stanie New Hampshire. Odwie-
dzający mogą zobaczyć żywe łososie pokonujące 
54 stopniową przepławkę na zaporze Amoskeag 
w drodze na tarliska przez ogromne okna. Odwie-
dzający mogą też grać w grę dotyczącą migracji 
ryb oraz poznać tajniki elektrowni wodnej. www.
amoskeagfishways.org

Edukacja dzieci powinna obejmować zarów-
no przekazywanie informacji, jak i wizyty w te-
renie, na brzegach rzek. Entuzjazm dzieci mo-
że skutecznie pomóc w zaangażowaniu rodziców 
w ochronę lokalnego środowiska, poprzez budo-
wanie poczucia odpowiedzialności za jego stan. 
Oglądanie zdrowych ryb jest bardziej skutecz-
ną metodą edukacji dla dzieci niż po prostu prze-
kazywanie faktów na temat norm jakości wody! 
W tym celu w Stanach Zjednoczonych i w Holan-
dii opracowano ostatnio gry dla dzieci dotyczące 
łososia i węgorza (www.elyeel.eu).
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WSKAZÓWKI
• Poznaj lokalne grupy interesu, i w razie

potrzeby stwórz lokalne lub nawet krajo-
we grupy, które mogą wspomagać reali-
zacje projektów w zakresie budowy prze-
pławek dla ryb;

• Poznaj regionalne organizacje zajmujące
się migracjami ryb, jak również fora mię-
dzynarodowe, np. World Fish Migration 
Network na portalu LinkedIn;

• Pozyskuj wiedzę z publikacji (naukowych
i popularno-naukowych) i materiałów in-
formacyjnych i biuletynów na temat mi-
gracji ryb. A może warto publikować wła-
sny biuletyn?

• Używaj Internetu do wymiany informacji,
szukaj tam właściwych baz danych, któ-
re pomogą w rozwiązywaniu problemów;

• Jeśli chcesz zaangażować ludzi, zacznij
od edukacji dzieci. W ten sposób pozy-
skasz zainteresowanie ich rodziców.


