
1 
 

                                      

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and 

restoration  of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 

korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".  Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) 

 

Monitoring funkcjonowania przepławek na rzece Drawa przy EW 

Kamienna i MEW w Koleśnie (Drawsko Pom.), oraz rzece 

Korytnica w Jaźwinach i Sówce, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technik monitoringowych – technologia RFID 

(Raport końcowy) 

 

Wykonawcy:  

Dr hab. Piotr Dębowski, prof. IRŚ, 

Dr Rafał Bernaś, 

Dr Grzegorz Radtke 

Inż. Waldemar Święcki 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego 

Zakład Ryb Wędrownych 

Rutki 49 

83-330 Żukowo 

 

 

 

 

 

 

 

  Rutki, 20 lipca 2020 roku  



2 
 

 

 Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 8/LIFEDrawaPL/2019 z dnia 

24.10.2019r. na „Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy 

Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 

Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. 

„Active protection of water-crowfoots habitats and restoration  of wildlife corridor in the 

River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 

korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce", współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska. 

 

Sprecyzowanie celu 

 

Przeprowadzono dwa rodzaje badań:  

 W pierwszym badano czy spływające smolty ryb wędrownych wykorzystają do 

pokonania stopnia przepławkę. Przeprowadzono je na stopniu przy EW Kamienna. 

 W drugim badano czy ryby potrafią znaleźć wejście do przepławki oraz czy są w 

stanie ją pokonać płynąc pod prąd. Przeprowadzono je na przepławkach na Drawie (tj. 

przepławki przy EW Kamienna w Głusku i przy MEW Koleśno w Drawsku Pomorskim) oraz 

na Korytnicy (w m. Sówka i Jaźwiny) 

 

Metoda 

 

W badaniach zastosowano system RFID (radio frequency identification – 

automatyczna identyfikacja radiowa).  Obejmuje on znakowanie ryb znaczkami PIT (passive 

integrated transponder – pasywne zintegrowane transpondery), które przy przejściu przez pole 

elektromagnetyczne emitują sygnały radiowe zawierające unikalne kody znaczków. Pole 

wytwarzane jest przez tzw. anteny pętlowe, które naprzemiennie wytwarzają pole 

elektromagnetyczne i są antenami odbierającymi sygnał i przekazującymi go do odbiornika 

dekodującego i rejestrującego. Anteny te umieszczano w przepławkach. W każdej przepławce 

2 lub 3 (Kamienna), w szczelinach między komorami lub na dnie komór (Jaźwiny), możliwie 

daleko od siebie, co jednak ograniczone było możliwościami technicznymi, głównie 

poziomem wody w komorach, dostępem i/lub chęcią ukrycia urządzeń. 



3 
 

Użyto aparatury f-my OregonRFID: rejestratorów RFID LF HDX, zasilaczy, 

znaczków testowych, regulatorów strojenia, znaczków PIT HDX 12mm i 23 mm.  

 

Zastosowanie w poszczególnych przepławkach 

 

Przepławka przy EW Kamienna na Drawie 

Przepławka szczelinowa zlokalizowana na prawym brzegu, o przepływie 1,7 m3/s, 

długości 225,56 m, szerokości szczeliny 0,55 m, 45 komorach wymiarach 4,5 x 3,6 m i 

głębokości minimalnej 1,8 m i o różnicy poziomów między komorami 0,16 m. 

W przepławce zainstalowano trzy anteny pętlowe w szczelinach między komorami, 

zasilane z sieci. 

 

 

 

Fot 1. Widok z góry przepławki przy EW Kamienna z zaznaczonymi miejscami instalacji anten 

RFID. Rzeka Drawa, Głusko. 
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Fot 2-5 System w trakcie oraz po zainstalowaniu i napełnieniu przepławki wodą. Rzeka 

Drawa, EW Kamienna. 
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Przepławka na Drawie przy MEW w Koleśnie 

Przepławka szczelinowa zlokalizowana na lewym brzegu, o przepływie 0,3 m3/s, 

długości 46 m, szerokości szczeliny 0,25 m, 19 komorach wymiarach 2,1 x 1,6 m i głębokości 

minimalnej 0,8 m i o różnicy poziomów między komorami 0,14 m. 

W przepławce zainstalowano dwie anteny pętlowe w szczelinach między komorami, 

zasilane z sieci. 

 

 

        

Fot 6 -7 . System monitoringu zainstalowany w przepławce. Rzeka Drawa, MEW Koleśno. 

 

Przepławka na Korytnicy przy MEW w Jaźwinach 

Przepławka w formie kanału obiegowego zlokalizowana na prawym brzegu, o 

przepływie 0,47 m3/s, długości 64,7 m, szerokości 1,7 m, spadku 3,25 % i głębokości 0,4 m. 

W przepławce zainstalowano dwie anteny pętlowe leżące na dnie przepławki, zasilane z sieci. 

 

 

Fot 8. Widok z góry kanału obiegowego przy jazie w Jaźwinach, z wskazanymi miejscami 

instalacji anten. Rzeka Korytnica.  



6 
 

 

Fot 9. Panel sterowniczy systemu monitoringowego. 

 

Przepławka na Korytnicy przy jazie w m. Sówka 

Przepławka szczelinowa zlokalizowana na lewym brzegu, o przepływie 0,39 m3/s, 

długości 42 m, szerokości szczeliny 0,30 m, 17 komorach wymiarach 2,35 x 2 m i głębokości 

minimalnej 0,9 m i o różnicy poziomów między komorami 0,15 m. 

W przepławce zainstalowano dwie anteny pętlowe w szczelinach między komorami, 

zasilane z akumulatorów. 

 

 

Fot 10. Widok z góry na przepławkę szczelinową w Sówce z miejscami instalacji anten. Rzeka 

Korytnica. 
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Fot 11. Antena zainstalowana w przepławce w Sówce. Rzeka Korytnica. 

 

       

Fot 12-13. Szczegóły instalacji systemu monitoringowego na przepławce w Sówce. Rzeka 

Korytnica. 

 

Znakowane ryby 

 

W badaniu spływu smoltów poznakowano smolty łososi wypuszczane do Drawy w 

ramach zarybiania Polskich Obszarów Morskich. Pięćset ryb w wieku 2+ pochodzących z 

Gospodarstwa Rybackiego Żelkówko poznakowano znaczkami 12 mm i wypuszczono 17 

kwietnia 2020 przy moście „niskowodnym” powyżej stopnia. Spływające ryby były 

rejestrowane przez anteny w przepławce. 
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Fot 14. Znakowanie smoltów łososia znaczkami PIT (dla ograniczenia stresu ryby poddawane 

są narkozie na czas wykonania operacji). 

 

   

  

  

Fot 15-20 . Połowy oraz znakowanie ryb. Rzeka Drawa i Korytnica. 
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W badaniu znajdowania i pokonywania przepławek przez ryby użyto ryb złowionych 

metodą elektropołowu poniżej i powyżej stopni. Poznakowano wszystkie złowione ryby 

powyżej 9 cm długości: do mniej więcej 16 cm (zależnie od gatunku) – znaczkami 12mm, 

powyżej – 23 mm. Ryby wypuszczono poniżej stopnia oraz, w Jaźwinach i Sówce, także 

powyżej. W Kamiennej i Koleśnie akcje takie przeprowadzono dwukrotnie, odpowiednio 28 

kwietnia i 13 maja oraz 30 kwietnia i 12 maja, a w Jaźwinach i Sówce – jednokrotnie, 27-28 

kwietnia i 29 kwietnia. W poszczególnych miejscach poznakowano od 183 do 414 ryb 

(Tab.1).  

 

TABELA 1. Znakowane ryby 

 przepławka  Gatunek  

Złowione 
poniżej - 
wypuszczone 
poniżej 

Złowione 
powyżej - 
wypuszczone 
poniżej 

Złowione 
powyżej - 
wypuszczone 
powyżej 

Zakres 
długości 
(cm) 

Kamienna jazgarz 3 
 

  14-14 

  jaź 
 

2   45-51 

  jelec 1 5   11-14 

  kiełb 45 18   10-16 

  kleń 1 1   19-19 

  lin 
 

3   18-28 

  lipień 1 
 

  18 

  miętus 39 6   11-30 

  okoń 19 3   10-30 

  płoć 
 

89   14-27 

  szczupak 1 2   16-33 

  ukleja 
 

30   10-15 

  węgorz 2 
 

  39-62 

  wzdręga 1     17 

  R-m 113 159     

  TOT 272 
 

    

  gatunków 14       

Koleśno jazgarz 2 
 

  10-10 

  jaź 1 
 

  11 

  jelec 1 
 

  13 

  karaś sr 1 
 

  13 

  kiełb 134 14   9-15 

  kleń 100 13   10-30 

  krąp 1 4   10-14 

  leszcz 
 

4   11-19 

  lin 6 8   11-41 

  miętus 16 
 

  15-32 

  okoń 22 20   9-22 

  płoć 10 26   10-21 

  szczupak 10 10   18-48 
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  ukleja 1 
 

  13 

  węgorz 3 
 

  38-54 

  wzdręga   7   10-26 

  R-m 306 106     

  TOT 412 
 

    

  gatunków 15       

Jaźwiny certa 2 
 

  23-25 

  jelec 16 2 2 12-27 

  kiełb 6 12   9-16 

  kleń 18 11 5 16-34 

  lin 
 

4 3 18-35 

  miętus 30 3 2 13-26 

  okoń 3 7 3 11-18 

  płoć 1 59 17 11-29 

  pstrąg potokowy 2 
 

  28-40 

  sandacz 
 

1   27 

  strzebla potokowa 1 
 

  9 

  szczupak 
 

2 1 33-55 

  wzdręga   3 1 14-16 

  R-m 79 104 34   

  TOT 217 
 

    

  gatunków 13       

Sówka jazgarz 4 
 

  10-13 

  jelec 37 1 1 11-27 

  kiełb 55 1 1 10-16 

  kleń 32 7 6 18-32 

  leszcz 2 2 1 13-20 

  lin 
 

4 3 14-33 

  miętus 1 
 

  22 

  okoń 20 7 15 11-26 

  palia 1 
 

  30 

  płoć 4 19 19 11-26 

  pstrąg potokowy 1 
 

  40 

  szczupak 3 8 2 30-50 

  pstrąg tęczowy 1 
 

  33 

  ukleja 
 

38 14 11-15 

  węgorz 1 
 

  66 

  wzdręga     9 14-21 

  R-m 162 87 71   

  TOT 320 
 

    

  gatunków 16       

 

 

Wyniki 

 

Badanie spływu smoltów 
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Anteny w przepławce przy EW Kamienna zarejestrowały 22 smolty łososi, czyli 4 % 

ryb wypuszczonych. Pierwszego po 3,5 godzinie i ostatniego po 23 godzinach od 

wypuszczenia w cofce zbiornika.  

 

Badanie odnajdywania i pokonywania przepławek 

 

Kamienna 

Wszystkie ryby wypuszczono poniżej stopnia, częściowo w głównym nurcie przy lewym 

brzegu (ryby złowione poniżej) i częściowo przy prawym brzegu, przy pomoście do 

wodowania kajaków (ryby złowione powyżej).  

Anteny w przepławce zarejestrowały 35 ryb (Tab. 2). Stanowi to 13 % 

poznakowanych ryb. Reprezentowały 5 z 14 gatunków. Były to przede wszystkim ryby 

złowione na górnej wodzie: głównie płocie (23 ryby) i kiełbie (7 ryb). W ogóle nie 

zarejestrowano miętusów i okoni, które w większości były złowione poniżej. Spośród ryb, 

które weszły do przepławki, 66 % dotarło do górnej anteny.  

 

 

TABELA 2. Ryby zarejestrowane w przepławce Kamienna. 

Gatunek 
Poznako
wano 

Zarejestro
wane 

% z 
poznakowa
nych 

Górna 
antena 

 % z 
zarejestrowa
nych  

Zakres długości 
zarejestowanych  
(cm) 

jazgarz 3   0 
 

    

jaź 2 1 50 1          100     45 

jelec 6 1 17 0             -       11 

kiełb 63 7 11 4            57     12-14 

kleń 2   0 
 

    

lin 3 1 33 1          100     28 

lipień 1 1 100 0             -       18 

miętus 45   0 
 

    

okoń 22   0 
 

    

płoć 89 23 26 17            74     15-26 

szczupak 3   0 
 

    

ukleja 30 1 3 0             -       12 

węgorz 2   0 
 

    

wzdręga 1   0 
 

    

  272 35 13 23            66       
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Koleśno 

Wszystkie ryby wypuszczono poniżej, w głównym nurcie, przy prawym brzegu, vis-a-

vis wejścia do przepławki. 

Zarejestrowano w przepławce 82 ryby, 20 % ryb poznakowanych (Tab. 3).  Z ryb 

złowionych poniżej stopnia do przepławki weszło 16 %, a z ryb przerzuconych z górnej wody 

– 31 %. Najwięcej zarejestrowało się kleni i kiełbi, a największy procent, z liczniejszych ryb, 

płoci. Poza miętusami, które, podobnie jak i w innych przepławkach, po wejściu do 

przepławki zatrzymywały się w niej na dobre i częścią zachowujących się podobnie kiełbi i 

okoni, większość ryb pokonywała szybką całą przepławkę. 

 

 

TABELA 3. Ryby zarejestrowane w przepławce Koleśno. 

Gatunek 
Poznakow
ano 

Zarejestro
wane 

% z 
poznakowa
nych 

Górna 
antena 

 % z 
zarejestrowa
nych  

Zakres długości 
zarejestowanych  
(cm) 

jazgarz 2   0 
 

    

jaź 1   0 
 

    

jelec 1 1 100 1              100     13 

karaś sreb. 1   0 
 

    

kiełb 148 19 13 10                 53     9-14 

kleń 113 19 17 19              100     11-30 

krąp 5   0 
 

    

leszcz 4   0 
 

    

lin 14 2 14 1                 50     24-41 

miętus 16 5 31 1                 20     15-18 

okoń 42 16 38 11                 69     10-22 

płoć 36 16 44 16              100     13-20 

szczupak 20   0 
 

    

ukleja 1   0 
 

    

węgorz 3 3 100 3              100     38-59 

wzdręga 7 1 14 1              100     21 

  414 82 20 63                 77       

 

 

Jaźwiny 

Większość ryb, 183, wypuszczono poniżej, przy prawym brzegu, w okolicach wejścia 

do przepławki. 68 z nich, czyli 37 %, została zarejestrowana w przepławce (Tab. 4).  

Najwięcej do przepławki weszło płoci (wszystkie przerzucone z górnej wody) i miętusów 

(wszystkie złowione poniżej), odpowiednio 42 i 64 % znakowanych. Prawie wszystkie ryby 
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zarejestrowały się też na górnej antenie, czyli po przejściu prawie całej przepławki; poza 

miętusami, które w większości zatrzymały się w przepławce i która stanowi idealne 

środowisko dla tego gatunku.  Siedem z tych ryb zawróciło i spłynęło w dół.  Dwie ryby: kleń 

i miętus, po przejściu przepławki w Jaźwinach, przeszły też przepławkę w Sówce; zajęło im 

to, odpowiednio, 16 i 5 dni. 

Ze 104 ryb, głównie płoci, kleni i kiełbi, wypuszczonych na górnej wodzie, przy 

prawym brzegu, ok 10 m powyżej wyjścia z przepławki, w przepławce zarejestrowały się 

tylko trzy: jelec, płoć i wzdręga. 

 

TABELA 4. Ryby wypuszczone poniżej stopnia i zarejestrowane w przepławce Jaźwiny. 

Gatunek 
Poznakow
ano 

Zarejestr
owane 

% z 
poznakowan
ych 

Górna 
antena 

 % z 
zarejestrow
anych  

Zakres 
długości 
zarejestowan
ych  (cm) 

certa 2   0   
 

  

jelec 18 2 11 2        100     21-25 

kiełb 18 4 22 4        100     10-14 

kleń 29 6 21 6        100     22-28 

lin 4 1 25 1        100     19 

miętus 33 21 64 10           48     13-26 

okoń 10 3 30 3        100     14-15 

płoć 60 25 42 24           96     13-28 

pstrąg potokowy 2 1 50 1        100     28 

sandacz 1   0   
 

  

strzebla potokowa 1 1 100 1        100     9 

szczupak 2 1 50 1        100     47 

wzdręga 3 3 100 3        100     14-16 

  183 68 37 56           82       

 

 

Sówka 

Większość ryb, 249, wypuszczono poniżej, przy lewym brzegu, poniżej wejścia do 

przepławki, przy pomoście do wodowania kajaków. Spośród nich w przepławce 

zarejestrowano 76, czyli 31 % (Tab. 5).  Najwięcej w przepławce zarejestrowano kiełbi, kleni, 

okoni i uklei. 80 % ryb doszło do górnej anteny. Spośród nich 13, m.in. 5 kleni i 3 kiełbie, 

zawróciły i spłynęły w dół. Cztery ryby, dwa jelce, okoń i płoć, wypuszczone na dolną wodę, 

popłynęły w dół i zarejestrowały się po kilku dniach w przepławce w Jaźwinach. 

Część ryb, 71, głównie płoci, okoni i uklei, wypuszczono na górną wodę, około 20 m 

powyżej wyjścia z przepławki, przy lewym brzegu. W przepławce zarejestrowały się 4 z nich: 

trzy ukleje i jeden kleń 
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TABELA 5. Ryby wypuszczone poniżej stopnia i zarejestrowane w przepławce Sówka. 

Gatunek 
Poznako
wano 

Zarejestro
wane 

% z 
poznakowa
nych 

Górna 
antena 

 % z 
zarejestro
wanych  

Zakres długości 
zarejestowanych  
(cm) 

jazgarz 4 
 

0 
   jelec 38 2 5 2        100     14-23 

kiełb 56 16 29 15           94     10-14 

kleń 39 14 36 11           79     18-30 

leszcz 4 1 25 0            -       19 

lin 4 3 75 3        100     26-33 

miętus 1 
 

0 
   okoń 27 13 48 12           92     13-26 

palia 1 
 

0 
   płoć 23 9 39 7           78     15-26 

pstrąg potokowy 1 1 100 1        100     40 

szczupak 11 5 45 4           80     33-50 

pstrąg tęczowy 1 
 

0 
   ukleja 38 12 32 6           50     12-15 

węgorz 1 
 

0 
     249 76 31 61           80       

 

 

Omówienie wyników 

 

Badanie spływu smoltów (przepławka przy EW Kamienna) wykazało, że tylko 

pojedyncze z nich spływają w dół przepławką, a znakomita większość płynie z głównym 

nurtem i, prawdopodobnie, spływa przez turbiny. Na wybór drogi migracji ma zapewne 

wpływ wielkość przepływu w rzece i, tym samym, udział w tym przepływie przepławki. W 

czasie badania przepływ był duży, ale taki jest zazwyczaj w czasie migracji smoltów.  

Śmiertelność smoltów przechodzących przez turbiny elektrowni Kamienna była w roku 1996 

oszacowana przez Bartla i in. (Bartel R., Bieniarz K. i Epler P. 1996 Roczn. Nauk. PZW 9: 

23-28) na 24,0 – 28,5 %. 

Celem znakowania ryb złowionych w rejonie przepławek nie było śledzenie ich 

naturalnych wędrówek, a tylko stwierdzenie czy potrafią znaleźć wejście do przepławki i czy 

są w stanie popłynąć nią w górę. Wśród ryb złowionych poniżej badanych stopni nie było ryb 

stricte wędrownych, dlatego nie można było stwierdzić, które z nich zatrzymały się pod 

stopniem i próbują go pokonać, a które znalazły tam korzystne warunki, po prostu tam 

przebywają i nie są zainteresowane przepławką. Wątpliwości te w znacznej mierze 

potwierdziły się w trakcie badania: reprezentantów niektórych gatunków w ogóle nie 
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stwierdzono w poszczególnych przepławkach. Dlatego dużą część znakowanych ryb 

stanowiły ryby złowione powyżej stopni i wypuszczone poniżej w nadziei, że będą one miały 

tendencję do powrotu na górną wodę. I te nadzieje w znacznej mierze się ziściły: ryby 

gatunków charakterystycznych dla podpiętrzonych odcinków rzek, licznie skorzystały z 

przepławek. 

Trzeba też zwrócić uwagę, że przepławka dla wielu ryb jest atrakcyjnym miejscem do 

przebywania: dobrze natleniona woda, powierzchniowa turbulencja kryjąca ryby, 

zróżnicowany nurt i kamieniste dno. Dlatego wiele ryb wpływa do przepławki i się w niej 

zatrzymuje, co niekoniecznie znaczy, że nie ma siły popłynąć dalej. 

 

Kamienna 

  Pierwsza antena znajdowała się na ok. 70  metrze przepławki, czyli ryby, które do 

niej dotarły były w stanie pokonać 15 szczelin między komorami. Badanie wykazało, że jest 

to możliwe dla płoci od 15 cm długości, kiełbi od 12 cm, uklei od 12 cm, jelców od 11 cm, 

lipieni od 18 cm, linów od 28 cm i jazi od 45 cm.  

Większość ryb pod stopniem złowiono przy brzegu miedzy kamieniami. Były to 

głównie miętusy i kiełbie. Najwyraźniej nie zamierzały one migrować w górę i, poza dwoma 

kiełbiami, nie zarejestrowały się w przepławce. Przeciwnie płocie przerzucone z górnej wody, 

których jedna czwarta popłynęła w górę przepławką. Generalnie w eksperymencie na 

Kamiennej nie udało się złowić wielu ryb, szczególnie ryb reofilnych i wędrownych, co 

spowodowane było wielkością rzeki i, dodatkowo, wysoka wodą. W przepławce tej jednak 

zainstalowany jest licznik, który nieprzerwanie monitoruje przepływające ryby większe od 

ok. 20 cm, i dzięki temu wiemy, że korzystają z niej duże ryby wędrowne (łososie, trocie i 

certy) oraz różne inne ryby reofilne i nie tylko. 

Przepławkę znajdują i są w stanie ją pokonać ryby różnych, występujących w rejonie 

stopnia, gatunków, także nie typowo reofilnych i o niewielkich rozmiarach. 

 

Koleśno 

Pierwsza antena znajdowała się na ok 16 metrze przepławki, czyli ryby, które do niej 

dotarły pokonały 8 szczelin między komorami. Były to: kiełbie od 9 cm, klenie od 11 cm, 

okonie od 10 cm, płocie od 13 cm, miętusy od 15 cm, węgorze od 38 cm, liny od 24 cm, jelce 

od 13 cm i wzdręgi od 21 cm. 
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Wejście do przepławki potrafiły znaleźć i całą przepławkę pokonać ryby różnych 

gatunków występujących w pobliżu stopnia, także stagnofilnych, w tym ryb o niewielkich 

rozmiarach. 

 

Jaźwiny 

Dolna antena znajdowała się ok 15 m od wejścia do przepławki, powyżej odcinka o 

największym spadku. Do tej anteny dotarły: płocie od 13 cm, miętusy od 13 cm, klenie od 22 

cm, kiełbie od 10 cm, wzdręgi od 14 cm, okonie od 14 cm, jelce od 21 cm, liny od 19 cm, 

pstrągi od 28 cm, strzeble od 9 cm i szczupaki od 47 cm. Ryby złowione powyżej stopnia i 

tam wypuszczone, poza trzema, nie wykazały chęci do migracji w dół. 

Z przepławki skorzystały ryby prawie wszystkich gatunków spotkanych w pobliżu 

stopnia. 

 

Sówka 

Pierwsza antena znajdowała się na 17 metrze przepławki, czyli ryby, które do niej 

dotarły pokonały 7 szczelin między komorami. Były to: kiełbie od 10 cm, klenie od 18 cm, 

okonie od 13 cm, ukleje od 12 cm, płocie od 15 cm, szczupaki od 33 cm, liny od 26 cm, jelce 

od 14 cm, leszcze od 19 cm, pstrągi od 40 cm, miętusy od 19 cm.   

Ryby większości gatunków występujących w pobliżu stopnia były w stanie znaleźć i 

pokonać przepławkę, także osobniki niewielkich rozmiarów. Stosunkowo liczne ryby 

zawracające od górnej anteny mogą sugerować, że dla niektórych z nich problemem jest 

wyjście z przepławki, czyli sforsowanie ostatniej szczeliny. 

 

Wnioski 

 

Z badanych przepławek były w stanie skorzystać ryby wszystkich liczniejszych 

gatunków występujących zarówno poniżej jak i powyżej stopni. Były wśród nich także 

gatunki niereofilne i osobniki niewielkich rozmiarów. Oznacza to odtworzenie łączności 

pomiędzy ichtiofauną powyżej i poniżej badanych przegród, zwiększenie efektywnych 

wielkości populacji ryb potamodromicznych oraz zasięgu występowania ryb wędrownych.  

Niski odsetek smoltów odnajdujących przepławkę w trakcie migracji w dół 

potwierdza potrzebę instalacji kierującej większy procent ryb na przepławkę. 
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Summary 

 

The functionality of the fish passes at Kamienna and Koleśno dams on the Drawa River 

as well as at Jaźwiny and Sówka dams on the Korytnica River - a study with the use of 

RFID (radio frequency identification) technology. 

 

The RFID system was used to assess:  

1. The use of the fish pass by salmon smolts swimming downstream (Kamienna).  

2. The ability of various local fish to find the entrance and negotiate the fish passes (at all 

four dams). 

Two or three (Kamienna) loop antennae were installed in slots of each fish pass, equipped 

with a test PIT (passive integrated transponder) tag, connected to Oregon HDX readers and 

powered from mains power supply or from batteries (Sówka). 

Ad.1. Five hundred salmon smolts were tagged with 1.2 mm PIT and released 17-th April 

2020 in the upper part of the Kamienna reservoir. Only 22 (4%) smolts were recorded in the 

fish pass. 

Ad.2. The study was carried out between 27-th April and 30-th June 2020. Fish were 

electrofished below and above each dam, tagged with 1.2 or 2.3 mm PIT and released below 

the dams.  

In Kamienna 273 fish of 14 species were tagged, predominantly roach, gudgeon and burbot. 

35 fish (13 % of tagged), mainly roach, entered the fish pass and 23 reached the upper 

antenna. In Koleśno 412 fish of 15 species were tagged, mainly gudgeon and chub. 82 (20%) 

were registered in the fish pass and 63 by the upper antenna.  

In Jaźwiny 183 fish of 13 species, mainly roach, chub and burbot, were tagged; 68 (37 %) 

entered the fish pass and 56 reached the upper antenna. They were mainly roach and burbot.  

In Sówka 249 fish of 16 species, mainly gudgeon, chub, bleak and dace, were tagged. 76 (31 

%) of them, mostly gudgeon, roach and perch, entered the fish pass and 61 reached the upper 

antenna. 

Conclusions: 

1. Only a few smolts can use the fish pass to negotiate the Kamienna dam. 

2. Fish of various local species, including not fluvial and small ones, are able to find and 

pass all studied fishpasses. 


