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Człowiek na przestrzeni wieków wpływał na otoczenie,
kształtując je wg swoich potrzeb i wiedzy. W ostatnich
dwóch stuleciach zasięg oraz siła ludzkich oddziaływań
przyniosły skutki, które trzeba ocenić jako niekorzystne,
nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla samych
ludzi. Problem zaczął być zauważany w połowie
ubiegłego stulecia.

Pierwszy silny akcent na drastycznie pogarszający się stan
środowiska naturalnego położył Sekretarz Generalny
Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thant, w rapor-
cie „The problems of human environment” zaprezento-
wanym na forum ONZ w 1969 roku. W ciągu następnych
dekad podjęto szereg postanowień o zasięgu od global-
nego po krajowy, mających ambitne plany zatrzymania nie-
korzystnego trendu. Szczególne wysiłki podjęto w Europie.
Dekadę po Raporcie U Thanta ogłoszona została
Dyrektywa 79/409/EWG Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, potocznie
zwana Dyrektywą Ptasią. W 1992 roku ogłoszono kolejną,
tzw. Dyrektywę Siedliskową, która w parze ze zmodyfi-
kowaną 30 listopada 2009 r. Dyrektywą Ptasią stały się
dla Państw Członków Unii Europejskiej głównymi doku-
mentami wyznaczającymi zasady realizacji ochrony śro-
dowiska na obszarze EU. Na tej podstawie na początku
XXI wieku ruszył proces powoływania sieci obszarów Na-
tura 2000, wyznaczanych przez państwa członkowskie dla
ochrony siedlisk oraz gatunków. Proces tworzenia sieci
dobiega obecnie końca i obejmuje około 18% powierzchni
EU. Część obszarów adresowana jest przede wszystkim
dla ochrony awifauny, część dla siedlisk i innych niż pta-
ki, gatunków. Ambitnym planem sieci N2000 jest za-
pewnienie niezbędnych dla zachowania przyrody wa-
runków na całym obszarze EU. W wielu przypadkach osią
obszarów ochrony Natura 2000 są rejony dolin rzecznych
lub obszary podmokłe. Jednocześnie system rzeczny
w sposób naturalny tworzy sieć korytarzy niezbędnych
dla swobodnej migracji zwierząt, roślin i nieożywionych

elementów środowiska, a samo ukształtowanie dolin
rzecznych pomaga świadczyć szeroki pakiet usług
ekosystemowych kluczowych dla funkcjonowania
zarówno przyrody, jak i ludzi.

Background
For centuries man has been influencing the environment
by shaping it according to his needs and knowledge. For
the past two hundred years most of the human impact
has to be regarded as unfavourable not only for the
environment, but for people themselves.

The problem started to be widely recognized only in the mid-
1950s. The breaking point was the state analysis of the dras-
tically deteriorating environment by the UN Secretary-Ge-
neral Sithu U Thant in his 1969 report „Problems of the hu-
man environment”, presented to the United Nations. Since
then numerous actions have been undertaken globally and
locally to reverse the negative processes. The efforts have
been particularly visible in Europe. A decade after U Thant’s
report, the European Union implemented Directive
79/409/EWG on the conservation of wild birds, the so-cal-
led Birds Directive. In 1992 the Habitats Directive on the Con-
servation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora
(92/43/EEC) was introduced, which together with the Birds
Directive (updated on 30 Nov 2009) became the corners-
tone for setting up the rules on protection and conservation
of the environment across EU territory. In the beginning of
XXI century both Directives served as the basis for designating
a network of protected areas called Natura 2000, mapped
by the member countries to protect wildlife habitats and spe-
cies. The process of the mapping has nearly come to an end,
constituting around 18% of EU territory. The areas are ad-
dressed to protect different forms of wildlife - some con-
centrate on avifauna, some on habitats and other species. The
ambitious objective of Natura 2000 network is to secure ade-
quate conditions for the environmental conservation across
the whole EU territory. Very often a Natura 2000 conser-
vation area is mapped around river valleys and floodplains.
The river systems are a natural network of ecological
corridors essential for the undisturbed migration of animals,
plants and organic matter, while the river valleys support
a wide range of services to the ecosystem, crucial for the
wellbeing of both the environment and people.

�� Skanalizowany odcinek Drawy przy Prostyni
�� Channelised stretch of the Drawa River near the Village 

of Prostynia

�� Gniazdo tarłowe na rzece Słopicy
�� Spawning redd on Słopica river
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Locations of main LIFEDrawaPL project's 
infrastructural measures

DRAWSKO POMORSKIE / ZŁOCIENIEC >>>

DRAWNO I OKOLICE >>>

Młyn Głęboczek

Złocieniec (pole biwakowe)

Próg Złocieniec

MEW Koleśno

Nowa Korytnica
(pole biwakowe)Jaz Sówka 

(na rzece Korytnicy)

Pozostałości progu
na rzece Korytnicy

Jaz Jaźwiny 
na rzece Korytnicy

Sucha

EW „Kamienna”

Drewniany Most
(pole biwakowe)



Głównym problemem wód w naszym kraju jest 
zubożona morfologia koryt cieków i dolin rzek wskutek
ingerencji ludzkich. W przypadku systemów wodnych
szczególnie widać ich nierozłączność oraz skutki 
ingerencji w zlewni rzek. 

Niestety, działania historyczne, z ubiegłego i wcześniej-
szych wieków, jak i realizowane wręcz do dziś „prace utrzy-
maniowe” (działania nakierowane na zachowanie sztucz-
nie formowanych, technicznych koryt cieków), skupione
są wciąż na „zapewnieniu spławności” koryt rzek. 
W połączeniu ze skutkami zmian klimatu oraz 
coraz liczniejszymi przypadkami uzupełniania niedoboru
wody dla rolnictwa z zasobów wód podziemnych, 
powodują stały wręcz problem nie powodzi, tylko per-
manentnej suszy na większości terytorium Polski. Brak
wody w rzekach nie wynika z samych rzek, tylko ze sta-
nu ich zlewni. Zasilanie naszych rzek, wg dostępnej 
wiedzy, w 52% pochodzi z wód podziemnych, stąd fakt,
że poziom wód gruntowych obniżył się średnio o ponad 
2 metry, wiąże się ze stanem wody zarówno w samej do-
linie i rzece, jak też w całej zlewni. Tymczasem właściwy
poziom tych wód, to kluczowy czynnik stabilizujący stan
rzek, zapewniający odporność systemu rzecznego zarówno 
w okresach braku opadu - stabilne zasilanie podziemne
dające stały poziom niskiej wody, jak i w okresach więk-
szych opadów, gdy wsiąkanie w nawodnione grunty 

ogranicza dwudziestokrotnie szybszy spływ powierzch-
niowy. Naturalna różnorodność zapewnia świadczenie
wielu usług, zwanych ekosystemowymi, których efektem
jest bezpieczeństwo - od dostępu do zdatnej do użytku
wody, po redukcję powodzi i susz. Zapewnienie różno-
rodności, to także redukcja negatywnego wpływu człowie-
ka na zmiany klimatu, przez ograniczenie emisji węgla 
zdeponowanego w osadach dolin, mokradłach i torfo-
wiskach. Jednocześnie zróżnicowanie hydromorfolo-
giczne cieków zapewnia wysoki poziom redukcji ładun-
ku spłukiwanego z obszarów rolniczych, czy innych
części zlewni, ograniczając wkład w coraz poważniejszy
problem zanieczyszczenia jezior i mórz, wiążący się 
z szybszym tempem eutrofizacji. Jednym z przejawów po-
wszechnej ingerencji było, i wciąż w wielu regionach jest,
ingerowanie w naturalnie zróżnicowane przekroje i pro-
file cieków, w tym usuwanie głazów, wyniesień żwirowo-
kamiennych oraz zabudowa brzegów cieków, co w sumie
w istotnym stopniu zmienia sposób przepływu wód, 
a jednocześnie redukuje różnorodność abiotycznej częś-
ci ekosystemu, zmniejszając różnorodność biologiczną
przez brak specyficznych nisz. Tymczasem działania
związane z usuwaniem zróżnicowania głębokości 
przynoszą znaczne zmiany w energii płynących wód, nie-
korzystnie wpływając na zachowanie wezbrań. Powodem
tego jest pominięcie znaczenia układów bystrzy i plos jako 
czynnika stabilizującego energię wody, a jednocześnie
pełniącego wiele innych ról, determinujących obecność
cennych siedlisk i gatunków dla nich właściwych. 
Typowym przykładem takiego zjawiska jest zanik siedliska
(tj. obszaru lądowego lub wodnego o określonych cechach
przyrodniczych, na którym występują cenne dla wspól-
noty gatunki zwierząt i roślin) rzek włosienicznikowych.
Działania zrealizowane w ramach projektu LIFEDrawaPL
miały na celu odwrócenie tej sytuacji i zainicjowanie 
obecności siedliska na odcinkach rzek o parametrach 
dla niego właściwych.
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�� Zmodyfikowany odcinek rzeki Drawy w miejscowości Rzepowo
��Modified stretch of the Drawa River in the Village of Rzepowo



Project area 
asessment  

The main problem of watercourses and river valleys in
Poland is their morphological degradation due to human
interference. All elements of river systems function in 
close relationship, hence the effects of interference into
the catchment area will be especially visible in the 
condition of the rivers that drain it. 

Unfortunately, human activities within the river systems
in the past, as well as the ongoing regulatory activities of
today (maintenance of the artificially formed technical
channels) still concentrate mostly on „clearing” the pas-
sages of river beds. Together with the effects of clima-
te change and the growing intake of groundwater for agri-
cultural purposes,  these factors cause no longer the pro-
blem of flooding, but the problem of a permanent drought
in the vast majority of Polish territory. The shortage of 
water does not result from the problem with the rivers,
but from the condition of the catchment area of these 
rivers. According to our current knowledge, 52% of our
rivers’ water supply comes from groundwater, the level
of which dropped down by an average of more than 
2 meters due to the condition of the valley and its rivers,
and of the entire catchment area. Good condition of gro-
undwaters is the key factor in stabilizing the condition 
of rivers, ensuring a healthy river system that will susta-
in itself both during the periods with no precipitation 
- stable groundwater supply ensuring low but regular 
level of water in the river beds, as well as during the 
periods of greater rainfall, when seeping of water into 
the ground limits the 20 times faster surface runoff.
Natural diversity of river systems promotes access to many
services known  as the ecosystemic services, and crea-
tes a secure environment with clean water supply and re-
duction of flooding and droughts. Providing diversity also
means limiting the negative impact of humans on clima-
te change by reducing the emission of carbon deposited
in sediments of valleys, wetlands and peat bogs. At the
same time, the hydromorphological diversity of water-
courses ensures a high level of reduction of nutrient en-
richment mainly from agricultural and catchment areas,

limiting the contribution to the increasingly serious pro-
blem of lakes and sea pollution, related to a higher 
eutrophication rate. One of the visible plights of the 
river systems was and still is in many regions the inter-
fering with the otherwise naturally diverse cross-sections
and geological profiles of watercourses. Whether it is the
removal of large stones and gravel and small rocks sub-
strate, eliminating riffles, unsympathetic channel engi-
neering of river banks, it all influences the way the 
water flows, reduces abiotic diversity of the ecosystem,
and in effect it limits markedly the biodiversity due to the
absence of characteristic niches. Moreover, the levelling
out of the river beds brings significant changes in the ener-
gy of flowing waters, adversely affecting the behaviour
of raised water stages. The reason is the failure to 
recognize the importance of pool-riffle sections as cru-
cial in stabilizing the water energy, as well as playing many
other key roles such as determining the presence of 
valuable habitats and species characteristic of these ha-
bitats. A typical negative result of the described proces-
ses is the total disappearance of a habitat (a land or wa-
ter area with unique natural features, with species of ani-
mals and plants valuable for the community) of water-
crowfoot rivers. The main objective of LIFEDrawaPL pro-
ject was to reverse the negative processes and initiate the
revival of this habitat in selected sections of the river.
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�� Kwitnące płaty włosieniczników
�� Flowering beds of water-crowfoot



Projekt LIFEDrawaPL realizowany był w kilku obszarach
N2000, gdzie wśród głównych przedmiotów ochrony,
znajduje się opisane wyżej siedlisko rzek włosieniczni-
kowych o kodzie 3260. Głównym obszarem realizacji pro-
jektu była zlewnia rzeki Drawy z obszarami: Uroczyska
Puszczy Drawskiej PLH320046, Jezioro Lubie i Dolina
Drawy PLH320023, Jeziora Czaplineckie PLH320039
oraz sąsiednie zlewnie rzek Radew i Grabowa, objęte
ochroną w ramach obszarów Dolina Radwi, Chocieli
i Chotli PLH320022 i Dolina Grabowej PLH320003. 

Mimo znakomicie lepszego od średniej krajowej stanu 
dorzecza Drawy, także tego obszaru nie ominęły różno-
rakie ingerencje. Drawa, od prawie samych źródeł dziś 
objętych ochroną rezerwatową (rezerwat Dolina Pięciu

Jezior), stanowi uregulowany w przeszłości kanał, aż po
ujście do jeziora Żerdno. Na domiar złego, w latach 70-
tych XX wieku, na tym odcinku dokonano ujednolicenia 
profilu podłużnego, redukując różnorodność morfolo-
giczną. Skutki tych prac widoczne są zwłaszcza w latach
o mniejszej ilości opadów, kiedy koryto rzeki bywało su-
che przez kilka miesięcy. Podobnie wygląda Drawa 
poniżej jeziora Drawsko, gdzie połączenie z jeziorem 
Rzepowskim ma obniżone dno, a fakt regulacji rzeki 
w Rzepowie również nie poprawia sytuacji. I taki sam stan
znajdujemy na tej rzece aż po wejście na teren poligonu.
Badania monitoringowe wykonane w projekcie 
LIFEDrawaPL jednoznacznie potwierdziły poważne 
niedomagania tej zlewni w aspekcie naturalnej retencji,
czyli właściwego poziomu wód w gruncie zlewni.
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�� Żwirowo-kamienna pryzma wykonana na rzece Drawa
w miejscowości Rzepowo

�� A gravel-and-stone prism constructed on the Drawa River 
in the Village of Rzepowo

�� Pole biwakowe „Drewniany Most”
�� „Drewniany Most” camping site



Project area 
location 
LIFEDrawaPL project was carried out in several Natura
2000 designated areas, where the main focus is the con-
servation of the Ranunculus fluitans habitat 3260. The
areas included: PLH320046 catchment area of the 
Drawa River with adjuscent territory Uroczyska Puszczy 
Drawskiej (a part of Drawa National Park); PLH320023
Lubie Lake and Drawa Valley; PLH320039 Czaplineckie
Lakes and adjacent catchments of Radew and Grabowa
Rivers (included into the conservation area as part of the
PLH320022 Radew, Chociel and Chotla Valley) and
Grabowa Valley PLH320003. 

Although Drawa basin is in an exceedingly better condi-
tion than the national average, the river too experienced
the negative effects of human interference. Drawa River,
starting from its very source (an area protected today as
part of the Five Lakes Valley Reserve), up to its mouth at
Lake Żerdno is a man regulated channel. To make mat-
ters worse, in the 1970s, the longitudinal profile was stan-
dardized, reducing the morphological diversity. The effects
of these modifications can be felt especially in years with
less rainfall, when the riverbed remains dry for months.

Similar situation can be found on Drawa section below
Lake Drawsko, where the channel to Rzepowskie Lake has
a lowered bed. The additional regulation of the river in
Rzepowo village worsens the conditions even further. Such
situation continues up to the entrance of the river onto
the military training compound. Monitoring research
carried out as part of LIFEDrawaPL project confirmed 
significant ailments of the catchment area in the aspect
of natural water retention or the sufficient level of 
groundwaters.
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�� Kwitnące płaty włosieniczników
�� Flowering beds of water-crowfoot 

�� Nowa przepławka przy MEW Koleśno
�� New fish pass on Koleśno SHPP



Głównym celem projektu była poprawa stanu ekolo-
gicznego siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbio-
rowiskami włosieniczników poprzez usunięcie nieko-
rzystnych zmian antropogenicznych w obrębie cieków
w systemach rzecznych Drawy, Radwi oraz Grabowej. 

Za najważniejsze działania do wykonania w tym zakresie
uznano:  

przywracanie naturalnych elementów morfologicznych
koryt rzecznych, 
budowę tarlisk (pryzm żwirowo-kamiennych) dla ryb
i minogów, 
udrożnienie koryt rzecznych poprzez przebudowę kil-
ku budowli hydrotechnicznych w zlewni Drawy, 
budowę miejsc biwakowych nad Drawą i Korytnicą poza
obszarem Drawieńskiego Parku Narodowego oraz
reintrodukcję rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). 

Siedlisko przyrodnicze rzek włosienicznikowych pełni 
w ekosystemie rzecznym bardzo ważną rolę. Zgodnie 
z teorią kontinuum rzecznego, jego odpowiedniki znaleźć
można pod każdą prawie szerokością geograficzną.
Zmienne są zbiorowiska roślin, lecz funkcje ekologiczne
pełnią te same. W zdrowym, zbliżonym do naturalnego
systemie rzecznym, siedlisko rzek włosienicznikowych 

zaczyna się często inicjalną postacią gatunków właściwych
dla włosieniczników w strefie źródeł rzek. Dalej rozwija
się z biegiem rzeki do postaci pełnej, z właściwymi sobie 
zbiorowiskami roślin oraz zwierząt. Z jednej strony
świadczy szeroki pakiet usług ekosystemowych, z drugiej
jest szczególnie wrażliwe na ingerencje zaburzające 
równowagę zlewni. 

Szczególną cechą rzek ze zbiorowiskami włosieniczników,
warunkującą ich dobry stan ekologiczny, jest dobra 
łączność morfologiczna, zarówno w korycie rzeki, jak i w całej
dolinie, szczególnie w strefie zalewowej. Kolejną cechą jest
dobra komunikacja wód powierzchniowych z wodami
podziemnymi, z silnym zasilaniem czystą, chłodną wodą 
o niskiej, bądź umiarkowanej zawartości substancji 
odżywczych. 

Morfologia koryt cieków tego siedliska jest  silnie zróżni-
cowana, ze znacznym udziałem odcinków żwirodennych
oraz charakterystycznymi sekwencjami plos i bystrzy. 
Rzeki włosienicznikowe są szerokie, stosunkowo płytkie, 
z silnym, różnopostaciowym przepływem, od równego 
na plosach, po wartki i burzliwy na bystrzach. 
W naszym klimacie reprezentatywnym dla siedliska jest
związek roślin wodnych o zanurzonych, głównie wstęgo-
watych liściach, nazwany Ranunculion fluitantis, wśród 
których wyróżniane są trzy główne zespoły zbiorowisk: 
zespół włosieniczników/jaskrów wodnych/, zespół rzęśli 
hakowatej i włosieniczników oraz zespół mszaków wodnych.
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��Nowa przepławka przy EW „Kamienna” z lotu ptaka 
�� A bird's eye view of the new fish pass on the „Kamienna" HPP



Objectives 
The main objective of the project was the improvement
of the ecological conditions of habitat 3260 „Water 
courses of plain to montane levels with the Ranunculion
fluitantis vegetation” through removal of the adverse
anthropogenic changes in watercourses of Drawa, 
Radew and Grabowa river systems. 

The following priority tasks have been set: 
reconstruction of the natural morphological elements
of river-bed topography, 
construction of spawning grounds (stone and gravel
prisms) for fish and lampreys,
restoring the connectivity of river beds by redesigning
some of the hydrotechnical infrastructure in Drawa
catchment area,
building of camping sites along Drawa and Korytnica
rivers outside the area of Drawa National Park and rein-
troduction of Groenlandia densa.

The habitat of water-crowfoot plays a significant role in
the river’s ecosystem. According to the River Continuum
Concept (RCC) we can find its substitutes almost 
everywhere on the planet. 
The habitats will be composed of different set of plants,
but their ecological role will be the same. In a healthy, 
close-to-natural river system water-crowfoot habitat

starts developing in the upper section of the river with
the presence of only some species of aquatic plants 
characteristic of the water-crowfoot community, until it
grows into a fully developed assemblage of plants and 
animals in the lower sections. On one hand, the habitat
provides numerous ecosystemic services, on the other it
is very sensitive to human interference disturbing the 
natural balance of the catchment area. 

One of the characteristic features of a river with 
water-crowfoot habitat is good morphological commu-
nication, both in the river bed as in the whole valley area,
especially on the floodplains. Another is good commu-
nication between surface and ground water, with an 
abundant saturation of rivers with clean, cool water of low
or average load of nutrients. Morphological topography
of river beds of this habitat is also very dynamic, with 
significant number of gravel and rock deposits on the bot-
tom and characteristic pool-and-riffle sequences. 

Water-crowfoot rivers are wide and relatively shallow,
with strong current alternating its velocity from smooth
in the pool section and rapid and turbulent in the riffle 
section. In our climate representative of this habitat is a 
community of aquatic plants with submerged long, narrow
leaves called Ranunculion fluitantis, among which three main
association groups can be identified: water-crowfoot/water-
buttercup group, Callitriche hamulate and water-crowfoot 
group and water bryophites group.
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�� Sztuczny kanał doprowadzający wodę do EW Borowo
�� Artificial channel supplying HPP Borowo



W ramach badań monitoringowych prowadzonych na po-
czątku projektu, zespoły badawcze potwierdziły niedo-
magania stanu siedliska na różnych odcinkach Drawy
i jej ważnych dopływów. W tych badaniach wskazano też
istotną różnicę w stanie ekologicznym pomiędzy górnym
i środkowym biegiem tej rzeki a jej dolnym odcinkiem. 

O ile na dolnym odcinku, w obszarze Drawieńskiego 
Parku Narodowego, jedynym mankamentem był brak
żwirowo-kamiennych struktur morfologicznych, znisz-
czonych przez wiele dekad użytkowania odcinka Drawy 
od ujścia do EW „Kamienna”, o tyle na wyższych odcinkach
stwierdzono znaczne braki w stanie siedlisk rzecznych. 
Użytkowanie tej części zlewni odcisnęło piętno na rzece
i jej dolinie, skutkując redukcją siedliska rzek włosienicz-
nikowych praktycznie do zera. We wszystkich przypadkach,
najkorzystniejszym rozwiązaniem stwierdzonych proble-
mów, opartym na coraz liczniejszych nawet w naszym 
kraju doświadczeniach, było przywrócenie różnorodnoś-
ci morfologii koryta rzeki. Na przestrzeni wieków człowiek
przede wszystkim korzystał z obecności tego siedliska
i gatunków dla niego właściwych, jako miejsca zaopatrzenia

w żywność - ryby i minogi, a także budulec - żwiry i ka-
mienie. Wraz z postępem pojawiły sie inne sposoby wy-
korzystania rzek, powodujące kolejne ich zmiany. Kluczową,
praktycznie kończącą funkcjonowanie rzek jako ekosys-
temów, zmianą była zabudowa poprzeczna, pierwotnie
przez jazy zasilające młyny, zwykle na mniejszych ciekach,
obecnie głównie zasilające hydroenergetykę zapory, nawet
na dużych i wielkich rzekach. Wszędzie pojawienie się 
takiej konstrukcji powoduje przerwanie łączności 
morfologicznej cieku, z całym pakietem dodatkowych
niekorzystnych zmian, skutkujące ostatecznie zanikiem 
wielu gatunków ichtiofauny, roślin, a także fauny 
bezkręgowej. 
Nie inaczej zabudowa zadziałała na rzece Drawie i sąsied-
nich. Na Drawie wybudowanie już pod koniec XIX w. elek-
trowni wodnej spowodowało zanik wyjątkowej populacji
łososia atlantyckiego, cechującej się wyjątkowymi przy-
rostami. Osobniki ponad trzydziestokilogramowe nie były
w tej populacji niczym wyjątkowym, a Drawa z dopływa-
mi była jednym z ostatnich naturalnych dorzeczy tarłowych.
Ostatecznie gatunek ten zanikł w połowie lat 80-tych
ubiegłego stulecia. Podejmowane próby odtworzenia po-
pulacji łososia w Polsce w oparciu o materiał zarybienio-
wy z Dźwiny nie dał oczekiwanego rezultatu. Ograniczo-
ny znacznie zaporą elektrowni wodnej „Kamienna” 
w Głusku dostęp do historycznych tarlisk nie dawał nadziei
na poprawę. Wcześniejsze próby udrożnienia tej bariery,
wobec braku wystarczającej wiedzy, nie dały pozytywne-
go skutku, aż do zrealizowania projektu LIFEDrawaPL, 
w którym zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania. 
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�� Przekształcona naturalna struktura brzegu - Drawa w okolicy Prostyni
��Modified natural river bank - the Drawa River near Prostynia Village



Initial state and 
restoration 
activities 
Monitoring research carried out by our expert teams 
during the initial stage of the project confirmed the 
insufficient conditions on different sections of Drawa 
river and its important tributaries to support the habitat.
A significant difference of the ecological condition 
between the upper and middle sections of the river and
that of the lower section was also observed. 

In the lower section of the river running through the Dra-
wa National Park territory the only drawback was the lack
of gravel-and-stone morphological structures, devasta-
ted throughout years of exploitation of the lower section
to the mouth on the hydroelectric power plant „Kamienna” 
. However, much worse conditions of the habitat have
been observed in the higher sections of the river. 

The exploitation of this area of the catchment left 
a heavy imprint on the river and its valley, resulting in an
almost complete disappearance of the habitat of 
water-crowfoot rivers. In all cases the most beneficial 
solution of the diagnosed problems, based on recent 
experiences, even from our own country, was the 
reconstruction of the morphological diversity of the river
beds. For centuries men utilized this habitat and its 

species to obtain food - fish and lampreys, or mining for
substrate such as gravel and stone. Together with the pro-
gress of technology came new possibilities and more chan-
ges with it. The key human interference which basically
put an end to the natural functioning of the rivers was the
building of transverse constructions across the water-
courses. First it was weirs supplying water to the mills, built
mainly on smaller rivers, and up till today it is dams and
hydroelectrical power plants on big and great rivers. Whe-
rever such a construction is installed, the morphological
connectivity is cut and together with many accompany-
ing disadvantages of these installations we are respon-
sible for the disappearance of many species of ichthyo-
fauna, flora and invertebrate animals. 

Drawa and the neighbouring rivers suffered such losses.
The construction of the hydroelectrical water plant on 
Drawa river at the end of XIX cent. resulted in the 
disappearance of Atlantic salmon, a unique populace with
exceptional growth rate. A 30 kg specimens were a com-
mon sight, with Drawa and its tributaries being the last
existing native spawning basins. The populace was
completely gone by the mid-1980s. Attempts to 
reintroduce the salmon populace in Poland with the 
specimens imported from the Latvian Dźwina river 
failed. The access to the historical spawning grounds 
limited by the dam of the hydroelectrical water plant 
„Kamienna” in Głusk left no hope for success. Earlier 
attempts to make this barrier accessible for fish also 
failed due to insufficient knowledge in this field. 
All until LIFEDrawaPL project, which helped us implement
the most innovative solutions available.
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�� Jaz w Sówce przed udrożnieniem
��Weir in the Village of Sówka before fish pass improvement



Obok braku łączności morfologicznej, z którą działania
projektu miały się uporać, kolejnym problemem 
siedliska był pogorszony na wielu odcinkach stan 
morfologii koryta. 

Głównym powodem niekorzystnych antropogenicznych
zmian i złego stanu było użytkowanie rzeki, od wspom-
nianego wielowiekowego poboru materiałów budowla-
nych typu żwir i kamienie, przez spław drewna, po wy-
wykorzystanie dla zasilania hodowli ryb, czy inne. Zmia-
ny te, łącznie dla siedliska i zachowania jego funkcji, przy-
niosły skutki na tyle głębokie, że występowanie siedlis-
ka włosienicznikowego w chwili rozpoczęcia projektu 
ograniczone było praktycznie do obszaru Drawieńskiego
Parku Narodowego. W projekcie powzięto również
działania mające na celu redukcję presji turystyki (szcze-
gólnie tej wodnej) na siedlisko, poprzez jej rozproszenie
na dłuższym odcinku Drawy i na jej ważniejszych
dopływach. Dodatkowo w ramach projektu skupiono się
również na działaniach zmierzających do ograniczenia
kłusownictwa, istotnego czynnika redukcji stad tarłowych
ichtiofauny.

Zinwentaryzowane w dorzeczu Drawy zaburzenia 
ciągłości ekologicznej cieku (brak możliwości swobodnego
przemieszczania się ryb i innych organizmów wodnych)
były różnego rodzaju, stąd i sposoby ich udrożnienia były
różne. Zespół realizujący projekt, przy wsparciu 
merytorycznym Ekspertów Grupy Sterującej, dobrał 
najefektywniejsze w danych okolicznościach typy
udrożnień. Łącznie w ramach projektu wykonano osiem
budowli hydrotechnicznych przywracających lub 
poprawiających możliwość wędrówek ryb i innych 
organizmów wodnych na całej długości rzeki. 
W miejscach, gdzie warunki terenowe (głównie nieko-
rzystna zabudowa) nie pozwalały na rozwiązania zbliżone

do naturalnych, wykonano tzw. techniczne przepławki
szczelinowe z szorstkim dnem. Przy odpowiedniej 
dostępności terenu wykonano kanały obiegowe, przy
czym, jeden w Głęboczku z zastosowaniem zasad 
równowagi koryta rzeki, a kolejny w Jaźwinach z wyko-
rzystaniem bloków skalnych, jako rozpraszaczy energii 
i stabilizatorów przepływu. W jednym przypadku, 
w Złocieńcu, wykonano rampę denną w technologii
grouted rock, tj. z głazów wbudowanych w beton. 
Przy większości udrożnień, jako uzupełnienie w korycie
cieku, wykonano sekwencję pryzm żwirowo-kamien-
nych jako dodatkową stabilizację dna oraz dla zwiększe-
nia różnorodności morfologicznej. Podsumowując,
udrożnienia wykonane w ramach projektu LIFEDrawaPL
to:
- 3 przepławki techniczne, w tym 2 na Drawie przy EW
„Kamienna” w Głusku i przy MEW w Drawsku Pomorskim
(Koleśno) oraz jedna na Korytnicy w Sówce, 
- rozwiązania naturopodobne (5 obiektów) tj.: koryto obie-
gowe ruin starego młyna na Drawie w Głęboczku, 
rampa denna w formie bystrotoku pod mostem na rze-
ce Drawie w Złocieńcu, przepławka przy jazie na Koryt-
nicy w Jaźwinach, niweleta pozostałości progu na 
Korytnicy między Sówką a Jaźwinami w formie pryzmy
żwirowej, rampa denna na ujściu rzeki Suchej do Drawy
na terenie DPN. 

Dodatkowo, w związku z problem (charakterystycznym
dla większości przepławek przy migracji w dół rzeki) 
znajdywania przez spływające smolty (stadium rozwojo-
we ryb łososiowatych na etapie przemieszczania się 
z rzeki do morza) wejścia do przepławki przy EW 
„Kamienna”, wybudowano specjalne, innowacyjne 
w skali kraju, urządzenie chroniące ryby przed wpłynię-
ciem w turbinę elektrowni. Jest to konstrukcja składająca
się z systemu stalowych przęseł zanurzonych w wodzie
na głębokość ok 1 m, która poprzez odpowiednie 
odgrodzenie górnych warstw wody w rzece nakierowu-
je spływające ryby na przepławkę, co umożliwia im 
bezpieczne pokonanie jazu przy elektrowni.
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�� Stara, nieefektywna przepławka komorowa 
przy EW „Kamienna”

��Old, ineffective fish pass on „Kamienna" HPP

�� Zniszczona przepławka przy MEW Koleśno
��Damaged fish pass next to Koleśno SHPP



�� Uskok dna przy pozostałościach młyna w Złocieńcu
�� Riverbed drop at the remains of a water mill in the Town of Złocieniec
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�� Przepławka w Jaźwinach
�� Fish pass in the Village of Jaźwiny



Wildlife corridors 
restoration 
Apart from the lack of morphological connectivity (one
of the issues the project set out to solve), another pro-
blem of the habitat that needed to be eliminated was the 
deteriorated conditions of the riverbeds’ morphological
topography in many sections of the river.

The unfavourable anthropogenic changes and the bad 
condition of the river beds was caused by the exploita-
tion of the river mentioned earlier - long-lasting mining
of gravel and stones, floating of wood, fish farming feed
and other. This impact on the habitat and its 
functioning was so deep, that in the beginning of the pro-
ject implementation the water-crowfoot habitat could be
detected only within the Drawa National Park territory. 

Therefore, the project included also efforts to reduce the
pressure of tourism on the habitat (mainly water tourism)
through dispersing tourist sites and activities on longer
sections of Drawa and its main tributaries. 
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�� Przepławka w Sówce
�� Fish pass in the Village of Sówka

�� Koryto obiegowe w Głęboczku
�� By-pass channel in the Village of Głęboczek  



Moreover, attempts to reduce poaching were made, a sig-
nificant factor in deterioration of the spawning stocks of 
ichthyofauna.

The identified disturbances to the ecological passages in
the Drawa catchment (limited mobility of fish and other
water organisms) differed in character, thus the chosen
pathways for restoration of the corridors were different.
The team implementing this project with the support of
experts from the Steering Group designed the most 

effective types of passage restoration in the given 
circumstances. In total, eight hydrotechnical facilities were
built in order to restore or improve wildlife corridors along
the entire length of the river. In locations, where the ter-
rain topography excluded the possibility of near-natural 
solutions (mostly due to the already existing construction)
technical fish passes with rough bedding have been built.
Bypasses have been installed in locations with good ac-
cess, one in Głęboczek village using the principle of the
riverbed equilibrium, and one in Jaźwiny village with the
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�� Stary młyn i ruiny jazu w Głęboczku
��Old mill and weir ruins in the Village of Głęboczek

�� Rampa denna w Złocieńcu wykonana w technologii grouted rock
�� Bottom ramp in the Town of Złocieniec made in grouted-rock technology



natural rock blocks serving as energy diffusers and the wa-
ter flow stabilizers. In Złocieniec town a ramp in the ri-
verbed has been constructed, using the grouted rock tech-
nology, i.e. boulders built into concrete. In most of the lo-
cations with newly installed passages, the riverbed was
stabilized with the construction of pool-riffle sequences
of gravel and stones, which will also promote the mor-
phological dirversity. The restoration of the wildlife cor-
ridors under the LIFEDrawaPL project included in total:

- 3 technical fish passes - 2 on Drawa river: at „Kamienna”
HPP in Głusk and at Koleśno HPP in Drawsko 
Pomorskie and 1 on the Korytnica river in Sówka;

- 5 nature-like constructions: a by-pass channel around
the ruins of a river mill in Głęboczek, Drawa river; a river-
bed ramp inducing swift current under a bridge in 
Złocieniec, Drawa river; a fish pass on a weir in Jaźwiny,
Korytnica river; levelling of the bed drop on Kortynica 
river, between Sówka and Jaźwiny, with a gravel prism;
riverbed ramp on the mouth of Sucha river flowing into
Drawa, in the Drawa National Park territory. 

Additionaly, a problem typical for most fish passes in 
regards to downstream migration was observed. The
smolts (a juvenile salmonid migrating to sea after reaching
adulthood) very often could not locate the fish pass at 
„Kamienna” power plant. Therefore, a special construc-
tion - unique on the national scale - has been designed
to safely guide the fish away from the turbines. It is a 
system of floating steering barriers submerged 1 m 

below the water level, separating the water surface and
guiding the fish swimming down the river towards the fish
pass, enabling them a safe passage through the weir.
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�� Pływająca bariera kierująca ryby do przepławki
�� Floating steering barrier that guides downstream migration to

the fish pass 

�� Prace przy rozkładaniu bariery dla smoltów
�� Installation of the floating steering barriers for smolts



W ramach projektu podjęto także działania zapobiegające
występowaniu zbyt niskich stanów wód, poprzez 
odcinkowe odtworzenie naturopodobnej różnorodnoś-
ci morfologii z zastosowaniem zasad tworzenia sekwencji
bystrze - ploso, poprzez odpowiednie usypanie 
żwirowo-kamiennych pryzm. 

Ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe projek-
tu, prace prowadzono na wybranych odcinkach rzek. 
Dobór odcinków rzek do renaturyzacji przeprowadzono 
w oparciu o wyniki badań monitoringowych oraz wiedzę
ekspercką zespołu. W ciągu niespełna 3 lat wykonano
łącznie 48 pryzm żwirowo-kamiennych w podziale na kil-
ka zadań, obejmujących zlewnię Drawy oraz 20 pryzm w ob-
jętych działaniami ciekach dorzeczy Radwi oraz Grabowej.
Pryzmy powstały na odcinku rzeki Drawy od ujścia z jezio-
ra Prosinko do Złocieńca, w Drawsku Pomorskim, na
Płocicznej i Korytnicy oraz w Drawie pomiędzy ujściami tych
dwóch dopływów. Poza tym - w Radwi, Chocieli oraz Gra-
bowej wykonano tarliska dla gatunków litofilnych (ryby i mi-
nogi odbywające tarło na substracie żwirowo kamiennym).
Długość pryzm wyniosła około 1800 mb, zaś długość po-
wstałych sekwencji bystrze - ploso to prawie 6800 mb. 
Objętość zużytego substratu żwirowo-kamiennego to
około 6400 m3 , czyli około 12,8 tys. ton. Uziarnienie sto-
sowane przy wykonaniu pryzm można ująć w dwóch 
grupach - mieszanka o medianie 22 mm w zakresie od 0 
do 63 mm jako budulec zapleczy pryzm - od strony
napływu wody oraz mieszanka grubsza o medianie 32 mm
w zakresie od 2 do 190 mm jako budulec skłonów pryzm.
Mieszanka drobniejsza jest jednocześnie doskonałym 
substratem tarliskowym ryb litofilnych pod względem 
rozrodu. Dobór grubszej mieszanki pod względem uziar-
nienia wynika z pomiarów i obliczeń mocy strumienia 
/ energetyki cieku na każdej z lokalizacji. Różnice w uziar-
nieniu dla poszczególnych lokalizacji wynikające z obliczeń 
z wykorzystaniem równań równowagi stabilnych, natural-
nych koryt rzek żwirodennych Hey’a-Thorne’a były 
niewielkie, ale jednocześnie możliwe do dostosowania
osobnego substratu przy realizacji każdej z sekwencji.
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�� Schemat układu bystrze - ploso. Na pryzmach woda przyspiesza, część płynie przez żwir. W plosie woda jest dużo głębsza, dając
miejsce dla gatunków i osobników o potrzebie głębszych miejsc (opracowanie: Artur Furdyna)

�� Schema of the riffle&pool system. Over the riffle the water speeds up, some of it flowing through the gravel. In the pool the
water is much deeper, giving room for species and specimens with need for deeper places.

�� Jaz w Jaźwinach przed udrożnieniem
��Weir in the Village of Jaźwiny before fish pass improvement



River 
renaturalisation

As part of the project efforts have been made to improve
the low groundwater level in order to enhance the 
morphological diveristy. Pool-riffle sequences with the
use of gravel prisms were created. Due to time and bud-
get limits the work was carried out only on the selected
sections of the rivers. 

The site choice for renaturalisation was based on the col-
lected monitoring data and the expert knowledge of the
team. Over the course of almost three years, 48 gravel
prisms were built across Drawa catchment and 20 more
in the watercourses of Radwia and Grabowa rivers. On
Drawa river itself the prisms were located in the following
sites: from the river mouth at Prosinko Lake towards
Złocieniec; in Drawsko Pomorskie area, on the tributaries
Płociczna and Korytnica and in the city of Drawa between
the mouths of both these tributaries. Moreover, spawning
grounds for lithophillic species (fish and lampreys spaw-
ning on gravel substrates) were constructed in sections
of Radwia, Chociel and Grabowa rivers. In total 1800 met-
res of prisms were built, giving a total of 6800 metres of
pool-riffle sections. The volume of the gravel and rock sub-
strate was around 6400 m3, which equals around 12,8 tons
of substrate. The grain size used for the prisms can be 
classified under two groups, an average grain size of 

22 mm (ranging from 0-63 mm) used in front of the prism
- meeting the oncoming water, and an average grain size
of 32 mm (ranging from 2-190 mm) used at the back of
the prism - water passing downwards. The finer 
mixture is an excellent substrate for spawning of the
lithophillic fish. The location choice for the coarser 
mixture was based on the analysis of the stream 
velocity and energy of each section. The calculations were
based on the Hey-Thorne rules for stable gravel-bed 
rivers. Differences in the calculated grain size were not
substantial, but still allowed an individually prepared 
substrate for each location. 
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�� Budowa sekwencji bystrze - ploso
�� Pool-riffle sequence construction

�� Żwirowo-kamienna struktura dna bystrza w Złocieńcu
�� Gravel bed of a riffle section in Złocieniec Town



Jednym z gatunków związanych z siedliskiem rzek
włosienicznikowych, który w wyniku złożonej antro-
popresji zanikł na terenie Pomorza Zachodniego 
z końcem lat 80-tych XX wieku, była rdestniczka gęsta
(Groenlandia densa), zimozielony rzeczny hydromakrofit
z rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae). 

W Polsce rdestniczka gęsta jest krytycznie zagrożonym
gatunkiem objętym ścisłą ochroną prawną i wymaga 
czynnej ochrony, dlatego podjęto również próbę przy-
wrócenie tego gatunku na obszarach objętych projektem.
Decyzja o reintrodukcji Groenlandia densa opierała się na
idei przywrócenia gatunku na dawne, historyczne 
stanowiska oraz była próbą ratowania różnorodności 
gatunkowej fitocenoz rzecznych makrofitów ze związku
Ranunculion fluitantis. Populację, której użyto do 
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��Wsiedlanie rdestniczki gęstej (Groenlandia densa)
�� Reintroduction of Groenlandia densa

�� Podczas patrolu antykłusowniczego
�� Anti-poaching patrol



reintrodukcji pobrano w 2017 roku ze stanowisk w kil-
ku rzekach w subalpejskim regionie Niemiec i Austrii,
wcześniej wykonując badania genetyczne potwierdzające
jej wysokie pokrewieństwo z populacją historycznie 
występującą w Polsce jeszcze do końca lat 80-tych XX
wieku i udokumentowaną zbiorami zielnikowymi, które
posłużyły jako materiał porównawczy do badań. Mate-
riał biologiczny był aklimatyzowany i namnażany 
w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu oraz Stacji
Geoekologicznej UAM w Storkowie, gmina Grzmiąca. 
Następnie posłużył do wsiedleń na stanowiskach, gdzie
znaleziono i potwierdzono warunki zbliżone do jej 
wymagań siedliskowych, w systemach rzecznych 

Grabowej, Radwi i Chocieli na obszarach Natura 2000 PLH
320022 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli i PLH 320003 
Dolina Grabowej. W efekcie uzyskano 6 stanowisk ze 
stabilną populacją reintrodukowanej rdestniczki, natomiast
na 27 stanowiskach zabieg ten, pomimo kilkuletniego
monitorowania, nie powiódł się, przede wszystkim 
z powodów: 

ustania lub znaczącego osłabienia podziemnego zasi-
lania cieków powierzchniowych;
niestabilnych przepływów wód w ciekach (fale wez-
braniowe, spuszczanie wody ze zbiorników retencyj-
nych) oraz aktywności bobrów, które budując tamy
całkowicie zmieniały warunki siedliskowe, tworząc za-
stoiska wody i hamując przepływ wody w ciekach, 
na których znajdowały się stanowiska reintrodukcji. 

W sumie jednakże efektywność reintrodukcji 
rdestniczki gęstej, zrealizowanej w projekcie LIFEDrawaPL,
osiągnęła nieznacznie wyższy od zakładanego wynik, 
na poziomie 23% wszystkich wsiedleń. Dodatkowym 
efektem tych prac było opracowanie metodyki wpro-
wadzania gatunku wrażliwego makrohydrofita do 
ekosystemu rzecznego oraz lista zagrożeń, jakie pojawiają
się na etapie wsiedlania i aklimatyzacji gatunku, które mogą
stanowić źródło informacji i wskazówek dla innych tego
typu działań podejmowanych w przyszłości w warunkach
kryzysu hydrologicznego. Poza tym, dla zapewnienia
trwałości stanowisk rdestniczki w dolinie rzeki Biegały, po
zakończeniu projektu zakłada się powołanie na tym 
obszarze rezerwatu przyrody Źródliska Biegały. 
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�� Zbiorowisko rdestniczki gęstej (Groenlandia densa)
�� Beds of Groenlandia densa

�� Tarlak minoga strumieniowego z Chocieli
�� Brook lamprey spawner from Chociel river



Reintroduction 
of Groenlandia densa

One of the species typical for water-crowfoot habitats
is Groenlandia densa (common name opposite-leaved pon-
dweed or frog’s lettuce), an evergreen perrenial 
hydromacrophyte herb of the Potamogetonaceae 
family. It disappeared from Western Pomerania at the end
of the 1980s due to complex anthropopressure. 

In Poland Groenlandia densa is considered a critically en-
dangered species under strict legal protection and requires
active conservation, therefore attempts of its reintro-
duction were made as part of the project. The idea was
to bring back the extinct species to its historical habitats
and to promote diversity of the river macrophytes. 
Sample specimens were obtained from the rivers of 
subalpine terrains of Germany and Austria in 2017 after
extensive genetic tests which proved close kinship to the
populace present in Poland up till the late 1980s. 
Polish historical populace of Groenlandia densa was also
well documented in many herbariums which served as 
comparative material. The samples were first quaran-
teened and then multiplied in the Botanical Gardens of
UAM (University of Adam Mickiewicz in Poznań) and
UAM’s Geoecological Station in Storkowo, Grzmiąca 
district. The specimens were then planted on sites with
conditions close to its natural habitat found in the systems
of Grabowa, Radwia and Chociel rivers - Natura 2000 PLH
320022 The Valley of Radwia, Chociel and Chotla, and in
PLH 320003 Grabowa Valley. 

Groenlandia densa was successfully reintroduced in 6 lo-
cations, however 27 other locations failed regardless their
close monitoring for a couple of years mainly due to: 

none or very limited supply of surface watercourses by
the groundwaters;
unstable water levels in the watercourses (flood 

waves, water draining from the reservoirs) and the 
activity of beavers which, by building their dams, 
sometimes completely changed the habitat conditions,
creating water pools and inhibiting the flow of water
in the watercourses, where the reintroduction sites
were located;

Overall, 23% of all reintroductions of Groenlandia densa
was positive, a result still higher than expected. An ad-
ditional bonus of this part of LIFEDrawaPL project was
the development of a methodology  of how to reintroduce
a sensitive macrohydrophyte species into the river’s 
ecosystem, as well as drawing up a list of possible obstacles
during the reintroduction and acclimatization stages. 
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�� Uczestnicy spływu kajakowego w roku 2020
�� Participants of canoeing trip in 2020

�� Jedna z tablic edukacyjnych związanych z Projektem
�� One of the educational notice boards related to the Project



The list can serve as the source of information and tips
for future activities in case of hydrological crisis. To 
ensure the continuity of Groenlandia densa habitats on the

Biegała river, it has been decided that after the
project is completed, a new reserve under the name
„Źródliska Biegały” will be created. 
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�Uczestnicy spływu kajakowego w roku 2020
� Participants of canoeing trip in 2020

�� Jeden z edukacyjnych spływów kajakowych
��One of the educational canoeing trips



Kolejnym działaniem mającym na celu poprawę stanu
siedlisk w dorzeczu Drawy było ograniczenie presji 
turystycznej. 

Jednym z proponowanych działań redukujących ten 
rodzaj presji na środowisko jest organizacja miejsc 
o wysokim standardzie noclegowo - sanitarnym oraz 
zapraszanie turystów poza obszary szczególnie cenne
przyrodniczo. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Szczecinie w ramach projektu LIFEDrawaPL stworzyła
lub zmodernizowała dla turystów 4 takie miejsca 
w formie wkomponowanych w naturę pól biwakowych.
Innym istotnym elementem projektu były również
działania ochronne oraz edukacyjne.
Przez cały okres trwania projektu prowadzono szereg 
akcji patrolowych w terenie, których głównym celem była
ochrona tarła dwuśrodowiskowych gatunków ryb 
i minogów (szczególnie łososia), do końca grudnia 2021 r.
przeprowadzono w sumie 216 patroli antykłusowniczych.
Część z nich odbyła się we współpracy z Państwową
i Społecznymi Strażami Rybackimi. Dodatkowo na wyspie
przy przepławce „Kamienna” został zainstalowany system
monitoringu wizyjnego, mający służyć eliminowaniu 
kłusownictwa na tym obszarze.

W związku z ogromnym znaczeniem poparcia społecznego
w przypadku wielkoobszarowych działań dotyczących

ochrony zagrożonych siedlisk, zespół projektowy 
zrealizował cykl akcji informacyjnych i edukacyjnych 
w formie warsztatów oraz konferencji o zasięgu 
regionalnym, a także szereg spotkań edukacyjnych. 
Uczestnicy edukacyjnych spływów kajakowych organi-
zowanych przez 6 kolejnych lat, każdorazowo na innej rze-
ce objętej projektem, zdobywali wiedzę o ekosystemach
wodnych, która to wiedza była na zakończenie oceniana
w formie konkursu z nagrodami „Hydrozagadka”. 
Odbiorcami warsztatów byli m.in.: PSR, SSR, Policja,
PGW WP, Parki Narodowe, PZW, RDLP, stowarzyszenia
działające na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
organizacje turystyczne, administracja samorządowa oraz
przedstawiciele lokalnych społeczności. Ich wynikiem (wy-
kazanym przez stosowne badania) jest ogólny wzrost
wiedzy i świadomości społeczności na temat potrzeby i za-
sadności ochrony rzek włosienicznikowych. Działania
edukacyjne będą kontynuowane również po zakończeniu
projektu za pośrednictwem zamontowanych w terenie tab-
lic edukacyjno-informacyjnych oraz dzięki wybudowanej
wieży widokowo-edukacyjnej przy przepławce przy EW 
„Kamienna” na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

24 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

�� Infrastruktura biwakowa nad Drawą - „Kamienna”
�� Camping site „Kamienna” at the Drawa River 

��Obszar tarliskowy w rzece Słopicy
�� Spawning ground in Słopica river



Minimizing
identified 
pressures  
Minimizing the tourist pressure within the project area
was another active measure for improving the condition
of habitats in the catchment of the Drawa River. 

One of the ways to reduce this type of environmental
pressure was to develop high standard camping and 
recreational sites and attract tourists outside the area of
particular natural value. Under the LIFEDrawaPL project,
the Regional Directorate of Environmental Conservation
in Szczecin either built or modernized 4 such places, their

design integrated with the surrounding nature. Another
significant element of the project was to protect and 
educate. Throughout the project span numerous patrol-
ling actions took place. The main purpose of patrolling was
the protection of spawning grounds of diadromus fish and
lampreys (especially salmonid fish) against poaching. By
December 2021, a total of 216 anti-poaching patrolling
field-trips took place. Some of them were done with the
participation of The National Fisheries Guard and the Vo-
lunteer Fisheries Guard. As an additional measure, visual 
monitoring system was installed on a small island next to
the fish pass on „Kamienna” power plant in order to 
eliminate poaching on this terrain.

Large-scale active conservation of endangered habitats
is strongly supported by the public, therefore the project
team organised series of regional educational workshops
and seminars, as well as numerous interactive events. The
participants who took part in the canoeing trips of 
educational nature, organised on another river included
in the project, gained knowledge about the rivers’ 
ecosystem, which they could test in a prized „Hydroquiz”
at the end of each trip. The seminars were directed to the
staff of many institutions: National Fisheries Guard, 
Volunteer Fisheries Guard, Police, National Management
of Polish Waters, National Parks, Polish Angling Asso-
ciation, Regional Directorate of National Forests, entities 
involved in environmental conservation, tourist organi-
sations, local administration, as well as representatives 
of local communities. 

Surveys conducted throughout the project show 
general improvement of knowledge and the respondents’
awareness of the importance and legitimacy of active 
conservation of water-crowfoot river habitat. Public
promotion of this knowledge continues, for example by
the use of eductational notice boards installed on the ter-
rain or further investments such as the construction of
an observation tower near the fish pass on „Kamienna”  
hydropower plant in Drawa National Park.
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��Monitoring stanu siedliska przyrodniczego rzek włosienicznikowych
��Monitoring of the habitat condition of the water-crowfoot rivers

�� Ważny członek Ochotniczej Straży Rybackiej Miasta Białogard
�� An important member of the Volunteer Fisheries Guard

from the Town of Białogard



W ramach projektu przeprowadzono szereg badań 
monitoringowych, których głównym celem było 
wskazanie efektywności zaplanowanych działań 
renaturyzacyjnych. 

Na monitoring stanu warunków przyrodniczych istotnych
dla funkcjonowania siedliska przyrodniczego 3260 Nizinne
i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
(Ranunculion fluitantis) składało się: kartowanie hydrolo-
giczne, kartowanie geomorfologiczne, ocena litologii
osadów, badania fizykochemiczne wód, monitoring hy-
drobiologiczny. Na każdym wyznaczonym stanowisku ana-
lizowano aktualne uwarunkowania oraz potencjalne
możliwości i zagrożenia występowania roślinności cha-
rakterystycznej dla tego siedliska. Monitoring przepro-
wadzony w roku 2020 nie wykazał, aby stan siedliska 3260
w badanych zlewniach ulegał pogorszeniu. W porówna-
niu ze stanem zbadanym w monitoringu „0” w roku 2015,
nie stwierdzono negatywnych tendencji przejawiających
się w zanikaniu roślin wskaźnikowych lub zmniejszaniu 

ich zasięgu. Stwierdzono, że pewne rozpoznane zmiany
przestrzenne są wynikiem dostosowywania się roślin
do naturalnej dynamiki środowiska rzecznego, niż reakcją
na niekorzystne uwarunkowania.

Badania w ramach monitoringu ryb i minogów z Załączni-
ków II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG), 
z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio,
1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis rozdzielono
na 2 części: stricte przyrodniczą oraz techniczną. 
Część I - Monitoring przyrodniczy stanowił w sumie 
3 zadania, które objęły:

badania makrozoobentosu, m.in. jako bazy pokarmo-
wej dla ryb (szczególnie dla młodocianych łososiowa-
tych); 
monitoring ichtiofauny (metodą elektropołowów) ma-
jący na celu ocenę stanu populacji i jakości siedlisk ga-
tunków przewodnich w projekcie oraz ich aktywnoś-
ci pod względem migracji w górę cieku; 
liczenie gniazd tarłowych dwuśrodowiskowych ryb ło-
sosiowatych i minoga rzecznego, jako wskaźnik uzys-
kania drożności. 

Wszystkie ww. badania wykonano dwukrotnie, w cyklu
sezon jesienny 2019 i sezon wiosenny 2020. Natomiast
na część II - monitoring techniczny składały się 2 zada-
nia:

badanie przy pomocy systemu RFID funkcjonalności
4 przepławek na Drawie i Korytnicy z wykorzystaniem
wcześniej oznakowanych znaczkami PIT ryb (smolty
oraz ryby złowione bezpośrednio pod przepławką),
analiza danych (monitoring) ze skanera dla ryb umiesz-
czonego w przepławce przy EW „Kamienna”.

Wyniki uzyskane podczas monitoringu przepławek przy
użyciu skanera i technologii RFID jednoznacznie 
potwierdziły zasadność ich budowy i efektywność
działania. Z badań wynika, że przepławki są wykorzy-
stywane przez ryby różnych gatunków przez cały rok 
(w sumie aż 20 gatunków) z wyraźnym natężeniem węd-
rówek w okresie wiosennym i jesiennym. Większość 
gatunków bez problemu pokonuje przepławki zarówno
wędrując w górę cieku, jak i spływając w dół. Co istotne 
- przepławkę przy EW „Kamienna” do wędrówek w górę
zlewni wykorzystywały również łososie i trocie wędrowne
(a poza tym inny gatunek dwuśrodowiskowy, tj. certa, 
która była też najliczniejszym gatunkiem odnotowanym 
w przepławce), które następnie, zazwyczaj w dopływach
Drawy, odbywały tarło, potwierdzone również podczas
monitoringu ichtiofauny w ramach zadania związanego 
z liczeniem gniazd tarłowych. Niestety, jednocześnie 
potwierdzono problem ze znajdywaniem przez spływające
smolty wejścia do przepławki przy EW „Kamienna”,
jednakże podjęto odpowiednie działania, których efektem
było wybudowanie specjalnej bariery nakierowującej. 
Natomiast z monitoringu stricte przyrodniczego wynika,
że w udrożnionych częściach zlewni Drawy są odpowiednie
siedliska dla najważniejszych w projekcie gatunków ryb
i minogów, przy jednoczesnym potwierdzeniu ich 
występowania (zazwyczaj w postaci silnych populacji) 
na odcinkach poniżej, obecnie udrożnionych przegród, 
co pozwoli na zasiedlanie przez nie nowych obszarów. 

26 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

�� Antena RFID zainstalowana w przepławce dla ryb przy
EW „Kamienna"

�� RFID antenna installed in the fish pass on „Kamienna" HPP

�� Połowy ryb podczas badań RFID
�� Electrofishing for the purpose of RFID survey



Podczas badań nie stwierdzono tylko minoga rzecznego,
nie był notowany w przepławkach, ani obserwowany 
na tarliskach. Nie pozyskano tego gatunku również 
w połowach badawczych, co może niestety oznaczać, że
w zlewni środkowej i górnej Drawy jest to gatunek już wy-
marły. Ciekawe wyniki również uzyskano podczas badań
odcinków cieków, które poddano renaturyzacji poprzez
budowę żwirowych bystrzy i tarlisk dla gatunków litofil-
nych. Nowe, lepsze jakościowo siedliska, były chętnie i ma-
sowo zasiedlane przez ryby i minogi o wyższych wyma-
ganiach środowiskowych niż gatunki eurytopowe (mało
wymagające), co pośrednio potwierdziło, że takich sied-
lisk (szczególnie w górnej Drawie) zawsze brakuje i ich 
odtwarzanie jest nie tylko zasadne, ale też jak najbardziej
konieczne. Jednakże jednocześnie uzyskane wyniki badań
wskazują, że sam proces zasiedlania i wytworzenia 
odpowiedniej bazy pokarmowej dla ryb trwa zdecydo-
wanie dłużej niż dotychczas zakładano, a samo siedlisko
w pierwszym okresie funkcjonowania jest bardzo podatne
na zmienne warunki środowiskowe. 

W roku 2020 beneficjent zgłosił projekt do konkursu 
dotyczącego praktycznych przykładów rozwiązywania
problemów migracji ryb, w ramach konferencji poświęco-
nej łączności rzek - Fish Passage 2020, organizowanej w Liz-
bonie. Projekt został pozytywnie oceniony i wyróżniony
przez kapitułę konkursu, w skład której weszli przedsta-
wiciele Environmental & Water Resources Institute
(EWRI)/ASCE oraz The Bioengineering Section of the
American Fisheries Society. Nagroda w konkursie jest dużym
wyróżnieniem dla projektu, zwłaszcza że Komitet oceniający
(The Fisheries Engineering and Science Project Award Task
Group) poszukiwał projektów wykorzystujących najnowszą
wiedzę w przywracaniu drożności rzek oraz poprawy 
stanu siedlisk i gatunków zagrożonych.

Podsumowując, należy jeszcze zauważyć, że wiedzą 
i doświadczeniem uzyskanym w czasie trwania projektu

dzielono się podczas kontaktów z administracją wodną
i społeczeństwem. Przekazywanie w ramach projektu wie-
dzy przyrodniczej miało nie tylko znaczenie dla koncep-
cji ochrony siedlisk włosienicznikowych, ale bezpośred-
nio przedkładało się na wskaźniki ekonomiczne, tj. wska-
zywanie możliwego wpływu bioróżnorodności na wartość
sprzedawanych usług (głównie turystycznych), które
jest narzędziem najskuteczniej docierającym do lokalnych
społeczności. Znajduje to oddźwięk w postaci prób 
pozyskiwania w obszarze realizacji projektu przez lokal-
ne samorządy środków na rozwój turystki zrówno-
ważonej oraz budowaniu marki/produktu regionalnego
opartego na wizerunku rzeki Drawy i jej dopływów w kon-
tekście jej szczególnie cennych walorów przyrodniczych
i harmonijnego zagospodarowania. Ponadto, w związku
z zauważalnym wysiłkiem administracji wodnej w zakre-
sie zmian w zarządzaniu dla ograniczania problemów su-
szy i powodzi, a jednocześnie ograniczania negatywnych
skutków zmian klimatycznych, członkowie zespołu 
LIFEDrawaPL oraz RDOŚ w Szczecinie wnieśli istotny
wkład w pilotażowy program renaturyzacji rzek w Polsce.
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�� Połowy badawcze ichtiofauny na Zielenicy
�� Research electrofishing in Zielenica river

�� Łosoś zarejestrowany przez skaner podczas przechodzenia
przez przepławkę

�� A salmon recorded by the scanner when crossing the 
fish pass



Outcome
of undertaken 
measures 
The main objective of numerous monitoring activities 
conducted during the project was to evaluate the effec-
tiveness of the undertaken renaturalisation measures. 

Monitoring of the state of natural conditions determining
the sustainability of habitat 3260 „Water courses of 
plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis
vegetation” included: hydrological mapping, geomorpho-
logical mapping, evaluation of sediment lithology, physio-
chemical water analysis, hydrobiological monitoring. 
Currently existing conditions and potential further 
improvement or possible threats to the thriving of the 
floral communities characteristic of the habitat were mo-
nitored in each of the designated locations. Data collected
during monitoring in 2020 showed no signs of deteriora-
tion of the 3260 habitat in the surveyed catchments. 

In comparison to the status „0” survey carried out in 2015,
no negative tendencies of disappearing or depletion of the
occurrence range of the indicator plants was observed. 
It was concluded that some of the observed behavioural
changes are a result of plants’ adaptation processes to the
existing natural dynamics of the surrounding environment.

Survey of the monitored fish and lampreys listed in Annex
II, IV and V of Habitat Directive (92/43/EWG) including:
1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis 
taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, was divided into 
2 parts: natural environment monitoring and „technical” 
monitoring. Part I – nature monitoring comprised a total
of 3 tasks, which included:

analysis of macrozoobenthos as nutritional basis of the
diet of fish (especially of juvenile salmonid)
ichthyofauna monitoring (by means of electrofishing) for
the purpose of evaluating the condition of habitat and
populace of dominant species and their upstream 
migration behaviour
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�� Głowacze białopłetwe złowione w Zielenicy
��White-finned bullhead caught in Zielenica river

�� Połowy badawcze ichtiofauny na Drawie w Głęboczku
�� Research electrofishing in Drawa River in Głęboczek Village

��Materiał badawczy bentosu tuż po pobraniu 
z charakterystyczną larwą ważki

�� Fresh benthos sample with a characteristic dragonfly 
larva



counting of the spawning redds of diadromous salmo-
nid fish and river lampreys as a determinant of the wil-
dlife corridor restoration

All tasks listed above were conducted twice, in the autumn
2019 season and spring 2020 season.

Part II of the survey – technical monitoring included 2 tasks:

RFID monitoring of the effectiveness of 4 fish passes
on Drawa and Korytnica rivers by scanning the PIT tag-
ged fish (smolts and fish obtained right below the fish
pass)
Analysis (monitoring) of data collected from the fish scan-
ner installed on the fish pass of „Kamienna” hydropo-
wer plant

Data collected from the fish pass monitoring with the use
of fish scanner and RFID system clearly proved the 
legitimacy of fish pass installation and their high effecti-
veness. The survey shows that all fish passes are used by
different species in different periods of time throughout
the whole year (20 different species in total) with visible
intensification of the migration during spring and autumn
seasons. Most of the species successfully use the fish pass
on „Kamienna” hydropower plant when migrating both
upstream and downstream. More importantly, the fish pass
on „Kamienna” HPP for the upstream migration has been
used by salmon and sea trout (as well as one more dia-
dromous species - Vimba bream - one of the predominant
species recorded in the fish pass) which then successful-
ly spawned in Drawa tributaries - a fact confirmed 
during ichthyofauna monitoring task of counting the
spawning redds. Unfortunately, it has been observed
that smolts migrating downstream had difficulty with lo-
cating the entrance to the fish pass on „Kamienna” HPP,
therefore appropriate action had to be taken, as a result
of which special floating steering bariers guiding the fish
towards the fish pass were installed on the river.

Monitoring of the natural environment, on the other
hand, showed that all locations in the catchment of Dra-
wa, where the connectivity has been restored, exhibit sui-
table habitat conditions for the fish and lamprey species
representative of the project. At the same time their pre-
sence has been observed (usually in the form of a healthy
and strong populace) in the sections below the now mo-
dified barriers, which will promote their colonization of new
areas. The only tagged species that was not recorded du-
ring the monitoring surveys was river lamprey. It was not
detected either in the fish passes nor on the spawning gro-
unds. Electrofishing of the species was also unsuccessful.
This can mean that river lamprey has become an extinct
species in the middle and upper sections of Drawa catch-
ment.

Interesting results were also observed during monitoring
of those watercourse sections, which underwent the
process of renaturalisation by the construction of gravel
pool-riffle sections and spawning grounds for lithophilic spe-
cies. The new improved habitat was eagerly and numerously 
colonized by fish and lampreys of higher environment stan-
dard needs than those of eurytopic species (less deman-
ding). The observed phenomenon proves that such 

habitats (especially in the upper section of Drawa) are 
always in demand and that their reconstruction is not only
legitimate, as it is necessary. At the same time the research
data indicated that the process of colonization and deve-
lopment of appropriate level of nutritional base for the fish
takes much longer than previously anticipated, while the
habitat itself in the initial phase of its functioning is very
susceptible to the ongoing environmental changes.

In 2020 the beneficiary submitted the Project in a com-
petition on practical examples of solving the problems 
of fish migration at the International Conference on River
Connectivity - Fish Passage 2020, held in Lisbon - and 
received the Distinguished Project Award. The competi-
tion jury constituted of The Environmental & Water 
Resources Institute (EWRI)/ASCE and The Bioengineering
Section of the American Fisheries Society. The award is an
immense distinction for the project, especially in regards
to the fact that the competition jury was looking for 
projects which implemented the most up-to-date know-
ledge on restoring rivers’ connectivity and improving the
conditions of habitats and protecting endemic species.
Finally, it is important to highlight the fact that all of the
knowledge and experience gained during the course of 
the project was shared with the water-management 
administrations and with the public. Passing on the know-
ledge was significant not only for the concept of the 
conservation of water-crowfoot habitat, but it had a direct
impact on economic indicators of the region. For example
the enriched biodiversity of the region increased the 
value of services offered to the public (mainly in tourism)
– the most effective way of reaching out to the local 
communities. Many local administrations already applied
for public funding to develop infrastructure for sustainable
tourism and to create a regional brand/product
incorporating the image of Drawa river and its tributaries,
with the emphasis on the region’s valuable natural 
environment and harmonious area management. 
Moreover, in the light of noticeable efforts of water 
administrations to redesign water management models 
in order to minimize the problem of draughts and flooding,
and to tackle the effects of climate change, the teams 
of LIFEDrawaPL and the Regional Directorate for Environ-
mental Protection in Szczecin contributed immensely to the
pilot programme of renaturalisation of rivers in Poland.
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�� Znakowanie ryb podczas badań RFID
�� Fish tagging for the purpose of RFID survey



W efekcie realizacji projektu ekosystem rzeki Drawa, 
podobnie jak ujęte w części działań sąsiednie dorzecza 
w obszarach Natura 2000, uległy znacznej poprawie, co
jednoznacznie potwierdziły wykonane badania 
monitoringowe. 

Nie oznacza to jednak, że działania ochronne w tym obsza-
rze można już zakończyć. W skrócie plany na przyszłość, 
czyli After-LIFE Action Plan, będące pokłosiem opisywane-
go tu projektu, można ująć w 3 kategoriach:
1. Zapewnienie trwałości wykonanych w ramach projektu
działań.
2. Powielenie części działań w kierunkach zapewniających
dalszą poprawę stanu dorzecza Drawy oraz wzrost od-
porności regionu na skutki zmian klimatu.
3. Multiplikacja projektu na sąsiednie lub podobne do-
rzecza z podobnymi przedmiotami ochrony i problema-
mi, w tym na wstępnie ujętych obszarach Dolina Radwi,
Chocieli i Chotli PLH320022 i Dolina Grabowej
PLH320003. 

W aspekcie zapewnienia trwałości efektów projektu
szczególne miejsce zajmuje kontynuacja współpracy z DPN
oraz innymi podmiotami mającymi wpływ na ochronę

środowiska, w tym szczególnie ichtiofauny, poprzez 
wspieranie działań straży rybackich i innych służb w zakresie
ograniczania kłusownictwa. Ważną rolę w tym procesie
pełnią zainstalowane w newralgicznych miejscach 
narzędzia monitoringu wizyjnego. W ramach zacieśnionej
współpracy zainstalowana infrastruktura zostaje 
przekazana właściwym podmiotom, mogącym realnie
świadczyć działania strażnicze na obszarze projektu 
i w strefach ważnych dla ochrony migracji.

Beneficjent, jako organ kompetentny dla stanowienia 
aktów prawa miejscowego ochrony środowiska, podjął,
i ma zamiar kontynuować, wysiłki stanowienia prawa 
zabezpieczającego efekty projektu. Jednym z działań 
będzie powołanie rezerwatu Źródliska Biegały, uzgodnio-
nego z naukowcami i administracją leśną. Utworzenie tej 
formy ochrony jest efektem dodanym projektu w zakre-
sie przywrócenia wymarłej na terytorium Polski rośliny, 
której skuteczna reintrodukcja wymaga objęcia miejsca jej
wsiedlenia szczególną troską. Ochrona dotyczy także 
walorów obszaru, stwierdzonych w ramach projektu, 
potwierdzonych dodatkowymi badaniami. W ramach
opracowywania Planów Ochrony lub Planów Zadań
Ochronnych dla obszarów Natura 2000 lub innych 
obszarów chronionych, podejmowane będą wysiłki 
stanowienia prawa skutecznego zabezpieczenia celów, 
dla których wykonywano działania LIFEDrawaPL. 
W przyszłości dołożone będą starania, by zmiany tych 
dokumentów zapewniały dalszą poprawę stanu 
ekologicznego dorzecza Drawy. 
Kontynuowana będzie współpraca w zakresie podnosze-
nia świadomości społecznej nad Drawą. W tym elemen-
cie planuje się organizację wspólnych eventów edukacyj-
nych typu akcje sprzątania, konkursy i tym podobne.
Współpraca i komunikacja z innymi podmiotami działający-
mi również w sferze ochrony środowiska, które udało się
zainicjować i rozwinąć podczas realizacji projektu, rokuje
owocną jej kontynuację poza okres trwania samego 
projektu. Dzięki projektowi lokalna społeczność zauważyła
znaczenie ochrony stanu ekologicznego dla ich aktywności
w regionie. Okres pandemii, która nieodwracalnie zmieniła
ludzkość, przyniosła też skutki istotne w obszarze 
turystki. Ludzie zaczęli szukać mniej masowych kontaktów, 
by unikać ryzyka. Taka oferta łączy się z dobrym stanem
środowiska i właśnie w obszarze projektu stanowi główny
jej walor.
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�� Tablica pamiątkowa w konkursie Fish Passage 2020
����Commemorative plaque in the Fish Passage 2020 competition 

�� Drawa koło Zatomia
�� The Drawa River near Zatom Village



Podczas realizacji projektu, obok działań w nim zaplano-
wanych, zebrano wiele danych wskazujących na potrze-
by kolejnych działań, niemożliwych do zaplanowania
wcześniej. Część z nich wynika z ujawnionych nowych 
presji na środowisko, generowanych z wypadkowej
działań ludzkich oraz zmian klimatu. Efekty zrealizowanych
działań są na tyle obiecujące, że oczywistym kierunkiem
w przyszłości będzie podjęcie wysiłku opracowania
i wdrożenia LIFE Drawa BIS lub podobnego. W edycji BIS
główne działania ochronne skupione zostaną w częściach
dorzecza istotnych dla stanu ekologicznego, lecz nieuję-
tych w pierwszym projekcie ze względu na zbyt małą 
ilość danych dostępnych w czasie opracowywania 
pierwszego projektu. 

W ramach kontynuacji podjęte zostaną również działania 
zaplanowane jako pilotaż Krajowego Programu 
Renaturyzacji Wód Powierzchniowych na Płocicznej,
gdzie pilnej poprawy wymaga obszar źródliskowych łąk, 
determinujących stan ekologiczny całego, bardzo 
ważnego i cennego przyrodniczo dopływu Drawy.  

Drugim z obszarów działań edycji BIS będzie górna 
Drawa z dopływami, szczególnie odcinek źródłowy 
w gminie Czaplinek i Połczyn oraz silnie zmieniony odcinek
między Złocieńcem a Drawskiem Pomorskim. Bez szcze-
gółowych analiz, jakie możliwe były dopiero przy okazji 
badań monitoringowych prowadzonych w projekcie, nie było

możliwości szerszych planów działań dla tych obszarów.
Dzięki zebranej wiedzy istnieje dziś obraz sytuacji dość
kompletny do podjęcia optymalnych działań i realizacji
pełnej naprawy dorzecza Drawy.

W zakończonym projekcie wykonano kilka przedsięwzięć 
renaturyzacyjnych na obszarach N2000 w sąsiadujących
z Drawą dorzeczach, planując, że będzie to kierunek dla 
kolejnych tego typu inwestycji. W przypadku obszaru
N2000 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 bene-
ficjent podjął już współpracę z podmiotami i instytucjami
składającymi wniosek LIFE+ na całe dorzecze Parsęty, 
zawierające w sobie także omawiany obszar. W planowa-
nym projekcie chodzi o kompleksowe usunięcie niepra-
widłowości funkcjonowania siedlisk w dolinach rzek, w tym
siedliska 3260, ale już pośrednio, jako powiązanego funk-
cjonalnie w siedliskami zalewowej części doliny rzecznej.
Podobny wniosek planowany jest dla dorzecza Wieprzy.  
We wszystkich podejmowanych działaniach beneficjent 
starać się będzie o dalsze ograniczanie presji wpływających
negatywnie na stan ekologiczny siedlisk stanowiących 
o jakości obszarów N2000 z rzekami jako osiami tych 
obszarów.

Zrealizowany projekt jest drogowskazem dla kolejnych,
większych i mniejszych przedsięwzięć dotyczących rzek,
łącznie dających realną poprawę stanu obszaru Natura
2000.
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�� Pobór prób makrozoobentosowych na Radwi
��Macrozoobenthos sampling on the Radew River



Possible
future scenarios 
and challenges
As a result of the project, the ecosystems of Drawa river
and of the neighbouring basins of Natura 2000 areas
included partially in the activities, significantly improved,
this being supported by the monitoring surveys. 

However, it does not mean that the conservation of this area
can be regarded as complete. Therefore, possible future 
scenarios, or the After-LIFE Action Plan based on the 
aftermath of the presented project was drawn and can be
categorized in 3 ways:
1. Ensuring the durability of the project’s undertaken
measures.
2. Duplicating those measures which promote further 
improvement of the condition of Drawa River basin and the 
region’s resistance to climate change.
3. Multiplying the project onto the neighbouring or similar
river basins with similar conservation objectives and pro-
blems, including the areas of Radwia, Chociel and Chotla 
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�� Rzeka Drawa poniżej Barnimia
�� The Drawa River valley, down from the Village of Barnimia
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Valleys PLH320022 and Grabowa Valley PLH320003 
already partially incorporated under the project.

In regards to ensuring the durability of the undertaken mea-
sures, it is important to continue the partnership with Dra-
wa National Park and other entities involved in the con-
servation of the environment - especially of ichthyofauna
– through supporting fisheries guards and other services
in eliminating the problem of poaching. An important role
in this respect is played by the visual monitoring devices 
installed in critical locations. In order to continue the clo-
se partnership, the whole monitoring infrastructure is
handed over to the appropriate entities that can realistically
provide patrolling activities within the project area and in
zones important to the protection of fish migration.

The Beneficiary, as the authority competent to draw legal
acts of local environmental conservation law, has undertaken
and intends to continue the efforts to introduce laws 
securing the effects of the project. One of the intended ac-
tivities consulted with scientists and forest administration
will be the establishment of the Biegała valley reserve. The
decision to establish this form of protection was derived from
the project’s efforts to reintroduce a plant that today is 
extinct from the territory of Poland, and in order to be 
successful, special care must be provided to the area of 
reintroduction. The planned protection measures will also
apply to the areas especially valuable to the region which
have been identified during the project and its value 

confirmed by additional research. When preparing Plans for
Conservation or planning Protective Measures for the exis-
ting and intended conservation areas, efforts will be made
to implement new regulations which will effectively secu-
re the objectives for which the LIFEDrawaPL actions
were carried out and promote further improvement of eco-
logical condition of Drawa basin. Cooperation will be con-
tinued to raise the awareness of local communities on Dra-
wa river. This will be achieved by continuing to organize jo-
int educational events, such as clean-up campaigns, com-
petitions and similar. Partnerships and communication
with entities involved in environmental conservation, ini-
tiated and developed during the project implementation, will
be continued beyond the duration of the project itself.

Thanks to the project, local community acknowledged the
importance of protecting the ecological condition as a fac-
tor determining their functioning in the region. The period
of the pandemic that has irreversibly changed humanity, has
also significantly affected tourism. People now tend to 
choose less mass phenomena to avoid risk. To be able to
offer this type of tourist attraction, the natural environment
of the region must be in good condition, this being the 
greatest value of the project area.

During the project, while implementing the planned mea-
sures, a lot of data has been collected indicating the need
of taking further steps towards active conservation of the
area that were impossible to foresee before. Some of 

��Dolina Drawy powyżej Bogdanki
�� The Drawa River valley, up from the Village of Bogdanka 



the possible steps derive from the identification of new
pressures on the environment, generated by the resultant
of human activities and climate change. The effects of the
implemented measures are so promising that the obvio-
us direction in the future will be to make efforts to 
develop and implement LIFE Drawa BIS or a similar pro-
ject. In the future edition, the main conservation efforts
should concentrate on sections of the river basin relevant
to its ecological condition, but not included in the first pro-
ject due to insufficient data available at the time of the
initial phase. In addition, work will be continued to 
supervise the pilot National Program for Renaturalisation
of Surface Waters that will be carried out on Drawa 
tributary - Płociczna River - where urgent improvement
is needed in the area of waterhead meadows, a deter-
minant of the ecological condition of this important and 
especially valuable terrain.

The second area of activity of the BIS edition will be the
upper section of Drawa and its tributaries, especially 
the headwater section in the communes of Czaplinek and
Połczyn, and the adversely modified section between
Złocieniec and Drawsko Pomorskie towns. Without detailed
analysis, which was possible only during the monitoring 
studies carried out in the project, there was no possibility
to plan a wider scope of action for these areas. 

Thanks to the gained knowledge, today we can see an 
almost complete picture of the situation that will enable to
plan and undertake optimal measures that will lead to a full
restoration of Drawa River basin. 

The completed LIFEDrawaPL project included several
restoration activities in Natura 2000 areas - in the river 
basins adjacent to Drawa - assuming at the time that they
will be continued and developed in the future. In the case
of Natura 2000 area Radwia, Chociel and Chotla valleys
PLH320022 the beneficiary has already started the coo-
peration with entities and institutions coordinating the LIFE+
application for the entire Parsęta basin, which also includes
the area in question. The planned project is aiming at 
eliminating the existing deficiencies of habitats in the river
valleys, including habitat 3260, however only indirectly - as
functionally related to the habitats of the valleys’. Similar
LIFE+ application is planned for Wieprza basin. In all 
undertaken activities, the beneficiary will aim at further 
minimalization of the pressures negatively affecting the eco-
logical condition of habitats determining the quality of 
Natura 2000 areas with rivers acting as their axes. 
LIFEDrawaPL project is now regarded as a signpost for any
subsequent larger or smaller projects, which together will
provide realistically achievable improvement of the 
condition of Natura 2000 areas, especially the river areas.
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�� Drawa z mostu w drodze Głuskiej
�� The Drawa River from the bridge in Głuska Road



��Obszar realizacji projektu
�� Area covered by the project
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