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Preface

LIFEDrawaPL to niezwykły projekt, który realizowany był przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Szczecinie w latach 2014-2022. Swoim zasięgiem objął aż 7 powiatów, a w szerokim katalogu zrealizo-
wanych w jego ramach zadań znalazły się między innymi 4 przepławki - w tym będąca ogromnym wyzwa-
niem przepławka przy jednej z najstarszych działających elektrowni wodnych na świecie Elektrowni
Wodnej „Kamienna”, naturopodobny kanał obiegowy, rampa denna, czy wreszcie szereg działań z zakresu
renaturyzacji, mających na celu przywrócenie różnorodności morfologicznej i właściwego stanu
ekologicznego siedlisk rzeki Drawy.

Kluczem do sukcesu tak rozległego projektu byli przede wszystkim
ludzie. Wykonanie zadania nie byłoby możliwe, gdyby nie nawiązanie
bezpośredniej współpracy z przedstawicielami Drawieńskiego Parku
Narodowego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
oraz lokalnymi przedstawicielami nadzorów wodnych oraz zarządów
zlewni, Lasów Państwowych w tym m.in. Nadleśnictwa Drawno, Głusko
oraz Polanów. Do współpracy włączyły się również gminy Drawsko
Pomorskie, Złocieniec, Drawno oraz Czaplinek oraz lokalni interesa-
riusze, którzy są zasadniczymi odbiorcami efektów projektu.

Realizacja LIFEDrawaPL to także ogromna praca całego zespołu
ekspertów, będących przedstawicielami administracji publicznej,
instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych, pełniących
nieocenioną rolę doradczą i stanowiących podporę merytoryczną
przedsięwzięcia.

Projekt za główny cel stawiał ochronę siedliska 3260 Nizinne i pod-
górskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników na wybranych rzekach
Pomorza Zachodniego, a jednym z zasadniczych problemów, którego
rozwiązaniu posłużył, była skuteczna migracja ryb i minogów wzdłuż
korytarza ekologicznego, jakim jest całe dorzecze Drawy.

W wyniku podjętych działań ostatnia rzeka łososiowa w Polsce ma realną szansę na odbudowę populacji łososia
atlantyckiego oraz innych wędrownych gatunków ichtiofauny. Dzięki renaturyzacji zmienionych przez człowieka
odcinków rzeki warunki środowiskowe Drawy, jej dopływów i sąsiednich dorzeczy, uległy znaczącej poprawie, co jest
niezwykle istotne dla powrotu tych gatunków. Polepszeniu uległ także stan tak ważnego siedliska rzecznego, jakim
są rzeki włosienicznikowe.

W 2019 roku, dzięki urządzeniu do monitoringu ryb zamontowanemu na przepławce przy Elektrowni Wodnej
„Kamienna”, mogliśmy zaobserwować pierwszego po 116 latach łososia atlantyckiego, który pokonał tę zaporę.
To najlepsza nagroda za cały trud i pracę, która została wykonana.

Za to, jak również za ogromne zaangażowanie i serce włożone w realizację i sukces naszego projektu, dziękuję
wszystkim, którzy się do niego przyczynili.

Aleksandra Stodulna
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie



Between man and nature in Drawa
National Park

Drawieński Park Narodowy od momentu powstania, czyli od 1990 roku, jest instytucją, która w swoich
granicach oraz w najbliższym sąsiedztwie chroni wszystkie zasoby przyrodnicze rzeki Drawy. Park
realizuje zadania w zakresie zachowania oraz przywracania walorów przyrodniczych, udostępniania
swojego terenu zwiedzającym oraz prowadzenia edukacji. Ponadto, bardzo ważnym elementem funkcjonowania
Drawieńskiego Parku Narodowego jest budowanie wizerunku obszaru chronionego, rozumianego
i akceptowanego przez społeczeństwo, a zwłaszcza przez mieszkańców gmin parkowych, czyli terenów
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie DPN.

Od początku istnienia Drawieńskiego Parku Narodowego, w centrum zainteresowania pozostaje rzeka Drawa
- jedna z najpiękniejszych w Polsce, która zachowała swój naturalny charakter z dziką przyrodą i licznymi
meandrami, (dziś to już rzadkość). Drawa, płynąc przez obszar Parku - „pokazuje swoje górskie oblicze” z całym
bogactwem fauny i flory.

Jednak czym byłaby ochrona przyrody bez kłopotów, które niesie ze sobą cywilizacja?
Najważniejsze są te, które można pokonać, nawet jeśli długo trzeba było czekać na odpowiednie rozwiązania. Od 30
lat, w dolnym odcinku parku, gdzie (od początku XX wieku) funkcjonuje zabytkowa Elektrownia Wodna „Kamienna”,
próbowaliśmy rozwiązać problem drożności rzeki Drawy dla ryb, zwłaszcza dwuśrodowiskowych. Przepławka,
wybudowana wraz z elektrownią na stopniu wodnym o wysokości piętrzenia 7,5 m, od początku nie spełniała
swojej roli. Migracje ryb dwuśrodowiskowych, z których wcześniej słynęła Drawa, stały się w praktyce niemożliwe,
ponieważ skutecznie zamknięty został dostęp do środkowej i górnej części dorzecza.

Potrzebne więc były działania, które doprowadziłyby do przebudowania „starej przepławki”, a w efekcie do
odzyskania przez Drawę dawnego miana „rzeki łososiowej”. Pełną realizację tych zamierzeń przyniosły starania
o uzyskanie odpowiednich środków, rozpoczęte przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie
w 2014 roku. Dzięki przyznanym funduszom zrealizowano projekt LIFEDrawaPL, zbudowano siedliska tarłowe dla
łososia atlantyckiego (Salmo salar), a także wzniesiono zaporę przeciwerozyjną dla ochrony siedliska
przyrodniczego - „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” (Ranunculion fluitantis). Zapora
skutecznie odcięła dopływ zanieczyszczonej wody opadowej, spływającej do Drawy z drogi powiatowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebie udostępniania walorów przyrodniczych parku, w sposób możliwie najbardziej
przyjazny zarówno dla natury, jak i dla turystów - w ramach realizowanego projektu przebudowano miejsce
biwakowania Elektrownia Wodna „Kamienna”. Nowa, atrakcyjna infrastruktura zachęca do biwakowania
w wyznaczonych miejscach bez potrzeby szukania alternatyw na obszarach zarezerwowanych tylko dla przyrody.
Ponadto, obecne zagospodarowanie tej turystycznej przestrzeni zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo wypoczynku
wśród pięknej przyrody parku.

Jest także zapowiedź dodatkowej atrakcji - przy przepławce „Kamienna”. Chodzi o wieżę widokową, która
umożliwi, bez konieczności wchodzenia na teren elektrowni „Kamienna”, obserwacje tego, jak funkcjonują „wodne
schody” dla ryb. Z wieży będzie można się także uważnie przyjrzeć wyjątkowemu zabytkowi, jakim jest sama
elektrownia.

Przeprowadzone działania w ramach projektu LIFEDrawaPL na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego
niewątpliwie poprawiły stan zasobów przyrodniczych i wspomogły podejmowane dotychczas wysiłki na rzecz jej
ochronny. Zrealizowane prace zostały również bardzo pozytywnie przyjęte przez lokalną społeczność oraz przez
turystów odwiedzających park, którzy chętnie korzystają z jego walorów. Powstałe obiekty, poza oczywistymi
wartościami przyrodniczymi, są więc postrzegane jako niewątpliwe atrakcje regionu.

dr inż. Paweł Bilski
Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
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Introducing the project
Projekt Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce
LIFE13NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu
finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
to największe i najbardziej kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu ochrony różnorodności biologicznej
zrealizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie od początku jej istnienia.

Zasadnicza część przedsięwzięcia była realizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego, przy czym
niektóre z działań objęły swym zasięgiem północny fragment województwa lubuskiego, tj. powiat strzelecko
-drezdenecki.

Zadania projektowe były realizowane w okresie od września 2014 do kwietnia 2022 roku i objęły zasięgiem
aż 5 rozległych obszarów Natura 2000, tj.: PLH320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”; PLH320039 „Jeziora
Czaplineckie”; PLH320023 „Jezioro Lubie i Dolina Drawy”, PLH320003 „Dolina Grabowej”; PLH320046
„Uroczyska Puszczy Drawskiej”.

Rys. 1. Mapa obszaru realizacji projektu
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Podjęcie działań miało na celu ochronę siedliska przyrodniczego 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników (Ranunculion fluitantis), w rzekach Pomorza Zachodniego, takich jak: Drawa, Radew, Grabowa czy
Korytnica.

Osiągniecie tego celu wiązało się z koniecznością rozwiązania zasadniczych problemów całego ekosystemu rzeki oraz
siedliska z nim związanego, stąd też za cele projektu postawiono:

zachowanie i poprawę stanu ochrony siedliska rzek włosienicznikowych (3260);
udrożnienie rzeki Drawy oraz Korytnicy dla wędrówek ryb i innych organizmów wodnych;
reintrodukcję rdestniczki gęstej (Groenlandia densa), gatunku hydromakrofita charakterystycznego dla rzek
włosienicznikowych;
zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu wybranych gatunków ichtiofauny: minoga rzecznego (Lampetra
fluviatilis), głowacza białopłetwego (Cottus gobio), kozy (Cobitis taenia) i łososia atlantyckiego (Salmo salar);
optymalizowanie turystyki kajakowej, promowanie zrównoważonej turystyki wodnej - próba ukierunkowania
ruchu turystycznego na rzece Drawie, mająca na celu obniżenie presji na najcenniejsze elementy przyrody
Drawieńskiego Parku Narodowego oraz zwiększenie potencjału turystycznego środkowej Drawy;
zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego
obszarów, gdzie występują rzeki włosienicznikowe.

Realizacja zadań z zakresu przywracania łączności ekologicznej Drawy była odpowiedzią na potrzeby siedliskowe
m.in. gatunków wymienionych w Załącznikach II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG), w tym:

1099 minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis),
1106 łososia atlantyckiego (Salmo salar),
1163 głowacza białopłetwego (Cottus gabio),
1149 kozy (Cobitis taenia).

Projekt w sposób kompleksowy pozwolił na realizację szerokiego wachlarza działań, wśród których znalazły się ważne
zadania inwestycyjne:

1. Budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników na terenie DPN.
2. Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, w tym:

1) wykonanie rampy dennej na rzece Drawie w Złocieńcu, pod mostem przy ul. St. Staszica;
2) wykonanie naturopodobnego kanału obiegowego na rzece Drawie w Głęboczku;
3) budowa przepławek na rzece Korytnicy przy jazie w Sówce i w Jaźwinach oraz niwelacja istniejącego progu

na rzece Korytnicy (pomiędzy jazami w Jaźwinach i Sówce);
4) kształtowanie profilu poprzecznego koryta cieku - działania renaturyzacyjne;
5) wykonanie i montaż bariery kierującej migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach

Elektrowni Wodnej „Kamienna” na Drawie.

Rys. 2. Mapa obszaru realizacji projektu



3. Przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, w tym:

1) przebudowa przepławki na rzece Drawie przy EW „Kamienna” na terenie Drawieńskiego Parku
Narodowego;

2) przebudowa przepławki na rzece Drawie przy MEW w Drawsku Pomorskim (przy ul. Koleśno).

4. Wykonanie tarlisk dla gatunków ryb litofilnych w rzekach Korytnica, Radew i Grabowa.
5. Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy, w tym:

1) wykonanie pól biwakowych nad rzeką Drawą: w Złocieńcu, przy tzw. Drewnianym Moście i Kamiennej
oraz nad rzeką Korytnicą - Nowa Korytnica;

2) oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Drawie.

6. Budowa wieży widokowo-edukacyjnej przy przepławce przy EW „Kamienna” na terenie Drawieńskiego Parku
Narodowego.

7. Montaż Monitoringu CCTV przy przepławce EW „Kamienna”.

Obok inwestycji podjęto również działania z zakresu ochrony czynnej, w tym reintrodukcję gatunku zagrożonego
wyginięciem - rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) wraz z przeprowadzeniem zabiegu usunięcia kroplika żółtego
(Mimulus guttatus), gatunku inwazyjnego, którego masowe występowanie stwierdzono w toku realizacji projektu
na terenie Nadleśnictwa Polanów.

Dla zwiększenia świadomości społecznej na temat problemów ochrony siedliska przyrodniczego 3260 Nizinne
i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
przeprowadziła szereg działań informacyjno-edukacyjnych, wśród których znalazły się m.in. edukacyjne spływy
kajakowe dla lokalnych społeczności, warsztaty z udziałem różnych grup interesariuszy, których celem była
edukacja oraz dyskusja na temat problemów ochrony i funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz wiele innych działań
w tym zakresie.
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Fot. 1. Warsztaty pt. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych” realizowane w dorzeczu Drawy w ramach LIFEDrawaPL
jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych (fot. W. Wójcik)
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Fot. 3. Warsztaty pt. „Działania dla ochrony siedlisk rzek włosienicznikowych". Rampa denna na Drawie przy ul. Staszica
w Złocieńcu (fot. W. Wójcik)

Fot. 2. Warsztaty pt. „Działania dla ochrony siedlisk rzek włosienicznikowych". Pomost do obsługi bariery naprowadzającej
dla organizmów spływających, wybudowanej na wyjściu na wodę górną z przepławki przy EW „Kamienna" (fot. W. Wójcik)



Krótkofalowa ocena rezultatów wykonanych działań była
możliwa dzięki przeprowadzonym w latach 2020-2021
monitoringom przyrodniczym obejmującym siedlisko
przyrodnicze rzek włosienicznikowych (3260) oraz
ichtiofaunę. Podsumowanie wyników tych badań znajdą
Państwo w dalszej części niniejszego opracowania.

Projekt LIFEDrawaPL o szerokim spektrum działań
rozciągających się od północy województwa zachodnio-
pomorskiego (powiat sławieński), aż do województwa
lubuskiego (powiat strzeleńsko-drezdenecki), w ciągu
ponad 7 lat objął realizacją zadania, których budżet
przekroczył 6 mln EUR.

Realizacja tak szerokiego przedsięwzięcia, obok poprawy
łączności rzeki Drawy oraz poprawy stanu siedliska rzek
włosienicznikowych (3260), przyczyniła się m. in. do
promocji wiedzy i nowego podejścia w ochronie ekosys-
temów rzecznych, wykorzystującego naturalne mecha-
nizmy funkcjonowania rzek. Ponadto, działania zespołu pro-
jektowego pozwoliły na zwrócenie szczególnej uwagi lo-
kalnych społeczności na problemy związane z ochroną wód

płynących oraz na konieczność wspólnego, racjonalnego
i międzysektorowego podejścia w gospodarowaniu wodą.

Działania zrealizowane w ramach projektu LIFE13NAT/PL/
000009, LIFEDrawaPL zostały dostrzeżone i docenione za
wykorzystanie najnowszej wiedzy w przywracaniu
drożności rzek oraz w poprawie stanu siedlisk i gatunków
zagrożonych przez kapitułę konkursu organizowanego
w ramach międzynarodowej konferencji poświęconej
łączności rzek Fish Passage 2020.

Beata Gąsiorowska
Koordynator projektu LIFEDrawaPL
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Fot. 4. Edukacyjny spływ kajakowy rzeką Radew, 2019 rok (fot. W. Wójcik)

Fot. 5. Edukacyjny spływ kajakowy rzeką Radew, 2019 rok
(fot. W. Wójcik)

Fot. 6. Nagroda przyznana w ramach Światowej Konferencji
Fish Passage 2020



Restoration of rivers' wildlife corridors
on the basis of activities implemented
in the project LIFE13 NAT/PL/000009

Streszczenie
Przywracanie drożności ekologicznej w dorzeczu Drawy omówiono z pozycji realizatorów projektu, nawiązując
do działań Grupy Sterującej, która zapewniała bezpośredni nadzór nad zawartością merytoryczną koncepcji, a następnie
rysunków dostarczanych przez biura projektowe stosownie do programu projektu, przy udziale praktyków
renaturyzacji rzek i specjalistów od kształtowania i monitoringu przepławek. Szczegóły dochodzenia do optymalnych
rozwiązań oraz zakres spełnienia celów Projektu, wraz z podaniem głównych przykładów i wielkości dotyczących
zrealizowanych robót renaturyzacyjnych, wypełniają opis praktycznych działań przy wdrażaniu prac dotyczących
celów przyrodniczych, realizowanych przez firmy budowlane i budowlany nadzór inwestorski.

Summary
The restoration of the ecological connectivity in the Drawa basin was discussed from the point of view of the
project implementation staff, referring to the activities of the Steering Committee, which provided direct supervi-
sion of the substantive content of the concepts and then drawings provided by the design offices in relation to the
project programme, by means of participation of river restoration practitioners and specialists in fish ladders'
creation and monitoring. The details of how to arrive at optimal solutions and the extent to which the Project's
objectives have been met, together with the main examples and quantities of the restoration works carried out, fill
in the description of the practical activities in the implementation of the nature objectives' works carried out by
construction companies and the contract management.

Słowa kluczowe: przepławki, przekształcenia antropologiczne, dobry stan ekologiczny rzek

Key words: fish passes, anthropological pressures, rivers' ecological good status
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Józef Jeleński, Artur Furdyna



Wstęp
Przywracanie łączności ekologicznej rzek należy do zestawu
podstawowych działań usuwania skutków przekształceń
antropologicznych pogarszających ich stan ekologiczny.
W tym względzie należy podkreślić, że oprócz otwarcia
dróg migracji ryb - wstępującej i zstępującej - należy także
uwzględniać możliwość pozyskania i transportu rumowiska
dla utrzymania zróżnicowanej morfologii koryta, możliwość
swobodnego wylewania wezbranej wody do teras zale-
wowych, możliwość spontanicznego kształtowania się
przebiegu koryta o nieumocnionych brzegach oraz
nieutrudnionego połączenia rzeki z jej dopływami.
Oznacza więc nie tylko łączność wzdłuż nurtu rzek,
ale także możliwość interakcji organizmów i materii we
wszystkich kierunkach w obszarze zależnym od rzeki.

Dobry stan ekologiczny rzeki charakteryzuje się1:
obfitością ryb wynikającą z możliwości dotarcia wszyst-
kich roczników i gatunków ryb do właściwych sobie
miejsc egzystencji, w tym miejsc wychowania narybku,
miejsc bytowania i żerowania ryb dorosłych, miejsc
tarliskowych, które jednocześnie będą zapewniać
możliwość inkubacji ikry oraz bytowania embrionów
i larw ryb,
gruboziarnistym żwirem i fragmentami drewna
wywołującymi zróżnicowaną morfologię koryta,
obfitą i zróżnicowaną roślinnością wodną, w tym na-
czyniowych roślin zanurzonych w toni wodnej, naczy-
niowych roślin wynurzonych w postaci szuwarów
i galerii przybrzeżnych oraz innych roślin wodnych
we właściwych siedliskach i stosownie do charaktery-
stycznego substratu,
nadbrzeżną roślinnością drzewiastą, krzewiastą i łąkową,
obecnością rodzin bezkręgowców właściwych dla
danego typu ekosystemu rzecznego.

Drawa, na całej swej długości od źródeł w Dolinie Pięciu
Jezior do ujścia do Noteci, przepływa przez wiele jezior ko-
rytem o zmiennym spadku w pofałdowanym terenie
morenowym. Po drodze przyjmuje wiele dopływów
w swym biegu, łączących ją z mniejszymi i większymi
jeziorami. Rzeka była zagospodarowana w XIX wieku przez
budowę spiętrzeń zakładów energetycznych (Głęboczek,
Złocieniec, Drawsko Pomorskie). W Głusku pod koniec XIX
wieku był port i plac składowy drewna, stawy karpiowe
zasilane leśnym kanałem nawadniającym z jeziora Ostro-
wite i młyn, w miejscu którego rozpoczęto budowę elek-
trowni w roku 1896 o najwyższej wysokości piętrzenia
na Drawie. Największa zmiana przebiegu trasy koryta
Drawy była wykonana na początku XX wieku. Pomiędzy
jeziorem Zły Łęg a miejscowością Prostynia, wykonano
przekop dla zlokalizowania elektrowni przepływowej
w Borowie na specjalnie ukształtowanym kanale, co spo-
wodowało trwałe ograniczenie łączności ekologicznej przez
utratę spadku nurtu w kanale Drawy i równoczesne
pozbawienie naturalnego koryta, dziś zwanego Starą
Drawą, przepływu. Zabudowa nie ominęła też dopływów
Drawy, w szczególności rzeki Korytnicy, która na swym bie-
gu posiadała w XIX wieku, oprócz młyna w Jaźwinach
i Sówce, także nie istniejący młyn około 1600 m powyżej

Sówki. Na skraju dolin dopływów Drawy zauważa się
stare rowy melioracyjne pomiędzy lasem a łąkami, zapewne
dawniej służące głównie do ich nawadniania.

Stan zastany przez nas w latach 70-tych XX wieku wydawał
się być przyjazny przyrodzie, głównie dzięki licznym lasom
porastającym znaczną część zlewni tej rzeki. Dla wędka-
rzy i turystów dojazdy do starych bindug2 były wówczas,
podobnie jak obecnie, nielicznymi traktami dojazdu do brze-
gów rzeki na jej spławnej części, od jeziora Lubie do
ujścia. Presja ograniczona była trudnym dostępem. Przy-
roda zatarła zmiany antropogeniczne koryta, które wte-
dy i dziś było trudno zauważyć, wobec spontanicznych pro-
cesów renaturyzacji pomiędzy jeziorami i poniżej spiętrzeń.
Jako sprzyjających ichtiofaunie poszukiwano miejsc po-
niżej spiętrzeń, których cofki co prawda kryły naturalne
odcinki rzeki o dużym spadku, zamieszkiwane kiedyś przez
ryby łososiowate, ale wobec postępującej erozji koryta
poniżej barier powstawały nowe długie odcinki wciętych
koryt z dnem żwirowym, zastępujących, jak się wydawało,
dawne naturalne odcinki. Drogi włóczenia łodzi i kiero-
wania tratew wzdłuż brzegów Drawy na odcinku
spławnym przyczyniały się do nasłonecznienia koryta,
które było zarośnięte bogactwem roślin naczyniowych
w znacznie większym stopniu niż dziś, kiedy las wkroczył
na linię brzegową po zaniechaniu spławu drewna. Rzeka
sprawiała wrażenie rybnej dla wędkarzy i malowniczej
dla amatorów kajakarstwa. Wówczas jeszcze rzeka słynęła
z potężnych okazów łososia atlantyckiego. Jednak oczysz-
czanie z namułów w latach 1982-1983 zbiornika
elektrowni w Głusku stało się ostatnim aktem wyginięcia
polskiej populacji łososia, a zamulenie tarlisk poniżej
elektrowni utrzymywało się do jesieni 1985 roku3.

Metodyka przywracania ciągłości
ekologicznej Drawy

Przyjęty przez beneficjenta, Regionalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie, sposób realizacji Projektu opi-
sany w złożonym wniosku polegał na przeprowadzeniu
w pierwszym rzędzie dialogu inżynierskiego celem okreś-
lenia uwarunkowań realizacyjnych ukierunkowanych na
uściślenie koncepcji, przeprowadzenie procesu projekto-
wania i wykonawstwa, a także umiejscowienia w projek-
cie Biura Kontraktu, jego funkcji, kwalifikacji i zakresu kom-
petencji. Podczas dialogu okazało się, że oczekiwania
finansowe ewentualnych pretendentów do podjęcia się roli
menadżera całości przekraczały przewidywany budżet na
to przeznaczony, więc postanowiono, że sprawą koordy-
nacji początkowej fazy projektu będą się zajmowali
pracownicy zespołu beneficjenta z pomocą Grupy
Sterującej (GS), już wcześniej powołanego ciała doradczego.
Członkowie GS stali się silnym, choć wolontariackim,
wsparciem merytorycznym, jako specjaliści uzupełniając
swą wiedzą i doświadczeniem wkład w koordynację
instytucjonalną oraz fachowy konsulting dotyczący
urządzeń i miejsc docelowych migracji ryb. Powołanie
Inżyniera projektu przewidziano na okres późniejszy
- od odbioru dokumentacji projektowych i bezpośredniego
nadzoru robót do czasu odebrania gotowych realizacji.
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1 Ważniejsze wnioski z konferencji REFORM „Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers” w Wageningen, 2015.
2 Miejsca magazynowania ściętych pni i wiązania tratw spławianego drewna.
3 Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_Wodna_Kamienna.



W trakcie prowadzenia dialogu i wizyt terenowych związanych z nim ustalono ponadto:

rozpoczęcie niezależnego od projektu wykonywania przepławki dla ryb w formie naturalnego obejścia, jako koryto
z wykształconymi basenami o całkowitej długości 51,90 m i szerokości w dnie 1,60 m, zlokalizowanej na prawym brze-
gu rzeki Drawy około 3200 m powyżej elektrowni Borowo (km 90 + 300 rzeki Drawy), obecnie prowadzącej 0,4 m3/s
wody zasilającej koryto Starej Drawy, jako elementu elektrowni utrzymywanego przez nią. To w jakimś sensie
ustaliło korytarz ekologiczny przez niezamieszkały teren poligonu w oryginalnym korycie Drawy, zasilanym ponadto
prawobrzeżnymi dopływami Drawy, aż do ujścia do starego koryta w Prostyni;

ponieważ w ramach projektu żaden ze stopni piętrzących nie był przewidywany do usunięcia, należało przewidzieć
zapewnienie dostaw rumowiska poniżej nich, jako rekompensatę za zatopiony materiał żwirowy powyżej piętrzeń
i wcięte koryto poniżej piętrzenia;
zakres robót przewidywany jako bariera przeciwerozyjna na ujściu rzeki Suchej (kanału z Radochowa) zwiększył
się do (1) zrewitalizowania ujścia rzeki Suchej, umożliwiającej jej pełnienie roli miejsca wychowania narybku na całej
dostępnej długości, (2) zmiany koncepcji zatamowania dopływu piasku ze skarpy lokalnej drogi, przez
wykonanie kanalizacji wzdłuż nowego krawężnika ułożonego przy drodze, z przerzuceniem wody opadowej
z nawierzchni drogi w kierunku Drawy przez osadnik piaskowy, a także (3) wykonania pierwszej pryzmy
w korycie rzeki Drawy poniżej Głuska;
określono typy przepławek i ich parametry dla lokalizacji „Kamienna”, Jaźwiny, Sówka i Drawsko Pomorskie oraz
wskazano kierunek rozwiązywania możliwości przejścia przez próg w Złocieńcu (bystrotok) i w Głęboczku
(koryto obejścia - ze względu na zły stan konstrukcji szachulcowej budowli młyna, objętego opieką konserwato-
ra zabytków);
wykazano, że ochrona i odtwarzanie w sposób czynny siedlisk włosieniczników są zorientowane na poszukiwa-
nie podobnych miejsc do miejsc tarliskowych ryb reofilnych, które powinny być zlokalizowane
w korytach o spadkach w zakresie od 0,0015 m/m (wyjątkowo 0,0005 m/m) do 0,0030 m/m (wyjątkowo 0,01 m/m),
o dnie z materiału złożonego ze żwiru i kamieni, ze znaczącym udziałem dopływu (lub odpływu) wód gruntowych
do (z) wód powierzchniowych. Oznacza to, że morfologia koryt i dolin w takich miejscach powinna
wymuszać połączenie wód płynących ze strefą hyporeiczną. Mocno nasłonecznione miejsca, zarośnięte roślinnością
podwodną, nadają się wtedy w szczególności na tereny wychowywania narybku, podczas gdy na przykład
starsze ryby łososiowate będą raczej wybierały odcinki zacienione i niezarośnięte dla bytowania i odbycia tarła.
To jest klamra spinająca cele wyrażone w tytule Projektu i stanowi o jego komplementarności, rokującej efekt
synergii efektów realizacji poszczególnych działań w projekcie.

Proces projektowania wykazał, że pomimo posiadania specyfikacji opartych o literaturę polską i tłumaczoną na
język polski, sprawne i znane biuro projektowe radziło sobie dobrze w rysowaniu koncepcji, ale nie zawsze potrafiło
ocenić wybrane warianty w procesie optymalizacji szczegółowych rozwiązań. Jeśli proces projektowania budowli
przepławek postępował sprawnie, to wszystkie rozwiązania, szczególnie przy użyciu koryt i pryzm
z naturalnych, niespojonych kamieni czy żwiru, musiały być szczegółowo nadzorowane i oceniane przez Grupę
Sterującą pod względem przyrodniczym i funkcjonalnym. Prawdopodobnie miało to związek z brakiem wcześniejszych
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Fot. 1. Naturalne koryto Drawy zwane Stara Drawa, w połowie swego biegu (2015.04.19), obecnie po uruchomieniu przepławki
elektrowni wodnej Borowo, prowadzi dwa razy więcej wody (fot. A. Furdyna)



realizacji tego typu i brakiem wzorcowych przykładów w używanych przez biura projektów katalogach zabudowy rzek,
czego przykładem był stosunkowo szybko rozwiązany element przyujściowego koryta rzeki Suchej, wzorowany
na katalogach zabudowy rzek górskich (narzut kamienny w palisadzie drewnianej) w stosunku do koniecznych
częstych konsultacji przy projektowaniu naturalnych tarlisk i koryt w sekwencji bystrzy i plos.

Z drugiej strony cztery mniej więcej równoważne warianty rozwiązania „sztucznego tarliska" przedstawione przez
biuro projektów: (1 i 2) według równań równowagi Hey'a - Thorne'a z jedną i dwiema seriami bystrze/ploso, (3)
tarlisko według (Drążewski 2005), (4) częściowa naprawa progu i zasypanie żwirem wyrwy dennej - wobec
zróżnicowanych opinii w gronie Grupy Sterującej musiały być poddane głosowaniu, w którym wygrał wariant
3 zapożyczony z Białej Przemszy, posiadający świadectwo skutecznego działania w bardzo podobnych warunkach.

Celem zapoznania się z jakością i podażą określonych frakcji żwirów i kamieni do nasypów w korytach rzek, Grupa
Sterująca w kwietniu 2016 r. zorganizowała wspólny wyjazd do kilku kopalni żwiru, w którym oprócz organizatorów
i projektantów brali udział inspektorzy nadzoru, co pozwoliło uzgodnić źródła i wymagane parametry jakości mate-
riału potrzebnego do nasypów. Z uwagi na warunek zapewnienia materiału z tego samego regionu geologicznego,
był to ważny moment, decydujący o możliwościach surowcowych dla planowanego zadania. We wcześniejszych rea-
lizacjach stosowania pryzm żwirowych dla renaturyzacji rzek, wykonywanych w partnerstwie z RZGW (Raba, Bóbr),
najważniejsze było utrzymanie wód, jako specyficzny rodzaj zasypywania wyrw w dnie rzek na podstawie obrysu
i obmiaru inwestora, dokonywanego zazwyczaj wagowo na podstawie dowodów dostawy materiału żwirowego.
Ten prosty sposób realizacji się nie przyjął, a w związku z tym powstał problem, jak zakwalifikować uzupełnianie
deficytów rumowiska w korycie rzeki: jako roboty, czy jako budowle, jaka ma być forma i treść pozwolenia wodno-
prawnego oraz potrzeba - lub jej brak - pozwolenia na budowę. Dla zaprezentowania sposobu wyznaczania pryzm
powstało w ramach zadania „Kształtowanie profilu poprzecznego koryta cieku poprzez odtwarzanie naturalnego
charakteru koryta Drawy" opracowanie „Program funkcjonalno-użytkowy: wykonywanie nasypów żwirowych
w korytach rzek" na podstawie materiałów wypracowanych podczas warsztatów zorganizowanych przez beneficjenta,
w których uczestniczyli członkowie Grupy Sterującej, studenci Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego, geodeta i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Opracowanie to zawierało podstawy i uzasadnienia konieczności uzupełniania rumowiska w korycie Drawy i jej dopływów,
szczególnie poniżej piętrzeń, sposób klasyfikacji odcinków przydatnych do uzupełniania substratu żwirowego
w sekwencjach bystrze-plosa, niezbędne pomiary terenowe dla określenia przepływu miarodajnego w przekrojach,
zestawienie przepływów charakterystycznych Drawy, określenie potrzebnego uziarnienia żwiru i kamieni
oraz sposób wyznaczania w terenie kształtu pryzm nasypów żwirowych. Całość materiału była opracowana
na podstawie wytycznych (Jeleński i Wyżga 2016) stosowanych w projekcie SPPW Tarliska Górnej Raby.
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Fot. 2. Przebudowane koryto rzeki Sucha, przy ujściu do Drawy, 31 km od ujścia Drawy do Noteci (fot. A. Furdyna)

Fot. 3. Warsztaty renaturyzacji rzek, Józef Jeleński demonstruje praktyczne zasady badania koryta rzeki na porzykładzie
Drawy, przy ujściu dopływu Płociczna, czerwiec 2016 (fot. A. Furdyna)



Efekty techniczne przywracania ciągłości ekologicznej Drawy

1. Udrożnienie barier

W ramach projektu wykonano na głównym korycie rzeki Drawy, udrożnienie czterech barier, począwszy od najniżej
położonej, 32 km od ujścia tej rzeki do Noteci, elektrowni wodnej w Głusku, Kamiennej, po pozostałości jazu
w Głęboczku (170 km Drawy). Udrożniono także dwa jazy na dopływie Drawy, Korytnicy oraz zredukowano nieko-
rzystny efekt pozostałości progu pomiędzy jazami. Łącznie wykonano trzy przepławki techniczne, szczelinowe na
Kamiennej, w Drawsku Pomorskim, przy ulicy Koleśno (135 km Drawy) oraz na Korytnicy w Sówce (4 km od ujścia
do Drawy). Na tych lokalizacjach rozwiązania techniczne były jedynymi akceptowalnymi przez wszystkich interesa-
riuszy, jednocześnie spełniając najlepiej oczekiwania ekologiczne. Każda z przepławek technicznych posiada w dnie
dwudziestocentymetrowej grubości warstwę kamieni o uziarnieniu dobranym do mocy strumienia (Jeleński 2016).
Szczeliny przepławek szerokością dobrane są do potrzeb migracyjnych ichtiofauny odcinka rzeki, zgodnie
z rozporządzeniem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, administratora Drawy w imieniu Skarbu
Państwa. Pozostałe cztery udrożnienia wykonano w formie „close-to-nature”, zgodnie z obowiązującą literaturą
(Nawrocki 2016). Przy jazie w Jaźwinach na Korytnicy (2 km od ujścia do Drawy) wykonano kanał obiegowy
z blokami kamiennymi, zapewniającymi właściwy przepływ wody i zachowanie funkcjonalności jazu zasilającego małą
elektrownię wodną. Około kilometra wyżej znajdują się pozostałości progu, które przy niskim stanie wody
stawały się barierą dla migracji ichtiofauny. W tym przypadku wykorzystano skutecznie urozmaicenie morfologii dna
poprzez wprowadzenie pryzmy żwirowo-kamiennej, zapewniając odcinkowe podniesienie poziomu wody w niecce
poniżej progu. Kolejną przeszkodą dla migracji na Drawie były pozostałości węzła wodnego w Złocieńcu (160 km
Drawy), gdzie barierę udrożniono, wbudowując rampę denną w technologii „grouted rock”. Dla ograniczenia
skutków wzrostu mocy strumienia na wygenerowanym konstrukcją ponad pięcioprocentowym skłonie rampy,
poniżej wykonano pryzmę żwirowo-kamienną redukującą energię wody. Na wszystkich udrożnieniach realizowany
był monitoring skuteczności, opisany w raportach z badań. Zastosowane rozwiązania spełniły oczekiwania, na wszyst-
kich stwierdzono poprawę składu ichtiofauny. Obok oceny efektu udrożnienia dla ryb i minogów, monitoring objął
także faunę bezkręgową dla oceny, jak zastosowane rozwiązania wpłynęły na tę bardzo ważną grupę fauny
rzecznej, bazę pokarmową konsumentów wyższych rzędów, od ryb począwszy, na ptakach i ssakach kończąc.
Dla naprawy skutków zmian w spływie wód opadowych spowodowanych przebudową drogi wykonano kolejną,
naturopodobną rampę denną powyżej niewielkiego dopływu Sucha, uchodzącym do Drawy na 31 kilometrze jej
biegu od ujścia do Noteci. Łącznie w ramach projektu wykonano 8 udrożnień barier. Pod względem zaangażowania
środków była to najbardziej kosztowna część projektu, jednocześnie zdawało się, że najbardziej czasochłonna. Oko-
liczności zmian w ustawie Prawo Wodne spowodowały jednak, że to pozornie najprostsze działanie pochłonęło znacz-
niewięcej czasu, w związku z opisanymi wyżej rozważaniami nad ujęciem od strony prawnej działań renaturyzacyjnych.
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Fot. 4. Widok przepławki szczelinowej przy elektrowni wodnej „Kamienna” w Głusku. Obiekt ma prawie 250 m długości (fot. M. Budniak, TPRIiG)



2. Naprawa zmienionej antropologicznie morfologii
koryt cieków

Zmiany w morfologii Drawy oraz innych cieków objętych
działaniami projektowymi, stwierdzone w ramach
badania stanu 0, skłoniły zespół beneficjenta oraz GS
do modyfikacji pierwotnie planowanego w projekcie spo-
sobu poprawy stanu ekologicznego rzek w kontekście
oczekiwanego pozytywnego wpływu na stan siedliska rzek
włosienicznikowych. W związku z tym zdecydowano
o ingerencji w szczególnie silnie zmienione odcinki, by
w ten sposób zainicjować skuteczne procesy renaturyzacji.
Podjęto i uzgodniono realizację działań renaturyzacyjnych
polegających na wprowadzeniu mieszanki żwirowo-
kamiennej na dwudziestu pięciu szczególnie zmienionych

odcinkach w formie naturopodobnych pryzm o uziarnie-
niu i geometrii wynikłej z parametrów danego odcinka
rzeki, wg. poniższego wykazu. Analizując dostępne opra-
cowania oraz doświadczenia własne, stwierdzono większą
szansę na równoczesną poprawę stanu ekologicznego
rzeki oraz siedliska, ochronie którego poświęcony jest
projekt. Dzięki takiemu rozrzuceniu na całej długości
rzeki oraz pozostałych ujętych w projekcie interwencji
technicznych, niż skupieniu działań w jednym dłuższym
odcinku, jak było pierwotnie planowane, efekty będą
widoczne. Skutki ekologiczne zaobserwowane w pierw-
szych dwóch sezonach po wykonaniu działania pozwalają
rokować pozytywny rozwój siedliska oraz poprawę
warunków rozrodu ichtiofauny, dzięki realizacji działania
w przedstawiony sposób.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie - RAPORT NAUKOWY 17

Fot 6. Widok kanału obiegowego w Jaźwinach na Korytnicy, 2 km od ujścia do Drawy (fot. M. Budniak, TPRIiG)

Fot 5. Przepławka szczelinowa na Korytnicy, w miejscowości Sówka, 4 km od ujścia do Drawy (fot. M. Budniak, TPRIiG)



Wnioski
1) W ramach projektu skutecznie wykonano udrożnienie

na całym biegu koryta Drawy oraz na odcinkach istotnych
dla poprawy stanu siedliska 3260 zgodnie z przyjętymi
założeniami, osiągając w tym zakresie cele projektu.

2) Wstępne wyniki monitoringu efektów projektu, po
dwóch sezonach od wykonania, potwierdzają skuteczność
wybranych i zrealizowanych rozwiązań dla komplekso-
wej naprawy stanu morfologii oraz łączności morfolo-
gicznej Drawy.

3) W ramach działania wypracowano skuteczną współpra-
cę pomiędzy hydrotechnikami a hydrobiologami i urzę-
dnikami.

4) Wykonane działania wniosły wkład w podniesienie
świadomości społeczności w regionie, spotykając się
z żywym zainteresowaniem przy realizacji oraz po niej.

5) W ramach AFTER LIFE ACTION PLAN wskazana jest
kontynuacja badań monitoringowych celem poszerzania
wiedzy o skutkach ekologicznych projektu w dłuższej
perspektywie czasowej.

6) W ramach realizacji działania dopracowano dobre prak-
tyki realizacji renaturyzacji rzek na ciekach spływających
z utworów młodoglacjalnych, znacznie różniących się
od cieków górskich, szczególnie w zakresie logistyki.
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Tab 1. Zbiorcze zestawienie pryzm

Tab 2. Pryzmy żwirowo-kamienne szczegółowo wg lokalizacji
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Fot 7. Odcinek Drawy poniżej Rzepowa przed wykonaniem renaturyzacji (fot. A. Furdyna)

Fot 8. Ten sam odcinek z ułożoną pryzmą (fot. A. Furdyna)



New fishways at barriers
in the River Drawa system

Summary
Passages at six barriers were made as a part of the LIFE project: a bypass at an old mill in Głęboczek (Drawa R.,
162 km), lowering of a weir in Złocieniec (Drawa, 154 km), and fishpasses at a dam of the HP Koleśno (Drawa,
130 km, vertical slot), at a dam of the HP „Kamienna” (Drawa, 31 km, vertical slot), at a dam in Sówka (left tributary
Korytnica, 5 km, vertical slot) and at a dam of the HP Jaźwiny (left tributary Korytnica, 5 km, bypass channel).

The functionality of the last four fishpasses was studied with the use of RFID (radio frequency identification)
technology in spring 2020. 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). Fish were electrofished below and above each dam, tagged with 1.2
or 2.3 mm PIT and released below the dams. 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 „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 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.
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. The experiments have demonstrated that fish
of various local species, including not fluvial and small ones, are able to find and pass all studied fishpasses.

The fishpass at HP „Kamienna” hydropower has been also equipped with an automatic fish counter (Riverwatcher VAKI)
and results of the first year of its work are presented. The counter recorded 640 fish swimming upstream and 182
swimming downstream between 10-th Oct 2019 and 10-th Oct 2020. They represented 20 species. The most
common were vimba bream (Vimba vimba), chub (Squalius cephalus) and roach (Rutilus rutilus). There were two main
migratory seasons: autumn, the time of spawning migration of salmonid fish (salmon (Salmo salar), sea trout
(Salmo trutta m. trutta) and brown trout (S. t. m. fario) and vimba bream, and spring - spawning migration of vimba bream,
chub and grayling (Thymallus thymallus). Three anadromic species were recorded: salmon (19 fish passed upstream
and 12 of them swam down after spawning), sea trout and vimba bream, and one catadromic - eel (Anguilla
anguilla). In comparison with former studies carried out at the old fishway, the new one functions much better.
The present fishway reconnects the river parts above and below the dam, increases effective size of potamodromic
fish populace and broadens the range of migratory fish in the Drawa River system increasing chances of their
restitution.
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Piotr Dębowski



Wstęp
Ichtiofauna rzek dorzecza Drawy jest bogata i zróżnico-
wana: w latach 2010-14 stwierdzono występowanie w nich
33 gatunków ryb i minogów (Czerniawski et al. 2016).

W górnej części dorzecza, dzięki większej liczbie jezior,
dominują gatunki limnofilne i ubikwistyczne, w dolnej
- reofilne i limnofilne. W przeszłości w dolnej Drawie i jej
dopływach tarło odbywało kilka gatunków ryb wędrow-
nych: łosoś (Salmo salar), jesiotr atlantycki (Acipenser
oxyrinchus), troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta)
i certa (Vimba vimba), jednak obecnie populacje te są albo
w zaniku, albo wyginęły całkowicie (Kaj 1953; Bartel
1993; Sych 1998; Arndt et al. 2006; Dębowski i Bernaś
2017). Część z nich, jesiotr i łosoś, są w Drawie przedmio-
tem zabiegów restytucyjnych (Dębowski i Gancarczyk
1998; Wiśniewolski et al. 2004; HELCOM 2011). Jedną
z przyczyn tego zaniku było przegrodzenie szlaków
migracyjnych. Od ujścia Drawy do morza szlak ten jest
otwarty, ale już na samej Drawie znajduje się kilka przegród:
zapora EW „Kamienna” na 32 km, EW „Borowo” na 89 km,
MEW „Koleśno” na 130 km, próg w Złocieńcu na 154 km
i próg w Głęboczku 162 km od ujścia; przegrodzone są też
niektóre dopływy (Rys. 1).

Zasadniczą rolę w losach ryb wędrownych odegrała
pierwsza z tych przeszkód - elektrownia „Kamienna”
w Głusku.
W ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 w latach
2018-19 udrożniono pięć z tych przeszkód: zniwelowano

próg w Złocieńcu i zbudowano przepławki na progu
w Głęboczku i jazach EW „Kamienna”, MEW „Koleśno”
oraz MEW w Jaźwinach i w Sówce na Korytnicy (Rys. 1).
W pracy opisano te przegrody i sposoby ich udrożnienia
(w rozdziale „Teren badań”) oraz przedstawiono wyniki ba-
dania funkcjonowania czterech z tych udrożnień (w roz-
dziale „Wyniki”).

Teren badań
PRÓG W GŁĘBOCZKU NA DRAWIE

Próg zlokalizowany na 162 km Drawy w miejscowości
Głęboczek, między jeziorami Rzepowskim i Krosino, jest
zrujnowaną pozostałością budowli piętrzącej wodę dla
zabytkowego, obecnie nieczynnego młyna. Ma wysokość
ok. 2,5 m i stanowi nieprzekraczalną barierę dla ryb
(Fot. 1).

Ichtiofaunę Drawy kilka kilometrów powyżej tworzyły
w 2014 roku głównie gatunki ubikwistyczne, a jedynym
przedstawicielem litofilów był kleń, występowały też
dwa gatunki naturowe: koza i różanka (Czerniawski
et al. 2016).

Udrożnienie progu wykonano budując kanał obiegowy
o długości 110 m i średnim spadku 2,5% (Fot. 2).
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Fot. 1. Ruiny młyna w Głęboczku (fot. P. Dębowski)

Fot. 2. Kanał obiegowy w Głęboczku (fot. P. Dębowski)

Rys. 1. Dorzecze Drawy. Przegrody hydrotechniczne:
udrożnione (1-3), udrożnione w ramach projektu LIFE (2-3),
monitorowane systemem RFID (3)



PRÓG W ZŁOCIEŃCU NA DRAWIE

Próg znajdował się na 154 km Drawy, pod mostem
w miejscowości Złocieniec (Fot. 3). Stanowił on
niepokonywalną lub trudną do pokonania barierę dla ryb.

W skład ichtiofauny rzeki powyżej Złocieńca w roku 2014
wchodziły głównie gatunki ubikwistyczne z dominująca
ukleją, a reprezentantem litofilów był kleń; występowały
też dwa gatunki naturowe: koza i różanka (Czerniawski
et al. 2016).

Próg udrożniony został przez częściowe obniżenie
i wybudowanie poniżej sekwencji bystrzy o średnim
spadku ok 4,5% (Fot. 4).

JAZ MEW „KOLEŚNO” NA DRAWIE

Dawny młyn, obecnie MEW, znajduje się na 130 km
Drawy w miejscowości Drawsko Pomorskie przy ul. Ko-
leśno (Fot. 5). Woda na potrzeby elektrowni spiętrzona jest
na wysokość 2,8 m przez jaz, na prawym brzegu rzeki
(Fot. 6). Między budynkiem młyna i budynkiem elektrowni
istniała przepławka komorowa, wadliwie zaprojektowa-
na, ostatnio nieużywana i zrujnowana (Fot. 7).

W 2014 roku, na stanowisku kilka kilometrów poniżej
Drawska, stwierdzono obecność 10 gatunków ryb
z dominującym kiełbiem i licznymi rybami fito i fito
-litofilnymi. Litofile reprezentowały pojedyncze klenie
i pstrągi potokowe, te ostatnie najprawdopodobniej
dzięki zarybieniu; złowiono też jeden gatunek naturowy
- kozę (Czerniawski et al. 2016).

W połowie przeprowadzonym wiosną 2020 roku podczas
badania efektywności nowej przepławki, bezpośrednio
poniżej stopnia złowiono ryby 14 gatunków, z dominacją
kiełbi i kleni, a powyżej stopnia - 8 gatunków, głównie płoci
i okoni (Dębowski et al. 2021).
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Fot. 7. Stara przepławka MEW „Koleśno” w Drawsku
Pomorskim (fot. P. Dębowski)

Fot. 3. Próg w Złocieńcu (fot. P. Dębowski)

Fot. 4. Zniwelowany próg w Złocieńcu (fot. P. Dębowski)

Fot. 6. Jaz MEW „Koleśno” w Drawsku Pomorskim
(fot. P. Dębowski)

Fot. 5. MEW „Koleśno” w Drawsku Pomorskim (fot. P. Dębowski)



Udrożnienie stopnia polegało na wybudowaniu nowej
przepławki. Jest to przepławka szczelinowa zlokalizowana na
lewym brzegu w miejscu starej przepławki. (Fot. 8 i Rys. 2).

Ma ona następujące parametry:
przepływ - 0,3 m3/s,
długość - 46 m,
liczba komór - 19,
wymiary komór (długość x szerokość) - 2,1 x 1,6 m,
głębokość minimalna - 0,8 m,
szerokość szczeliny - 0,25 m,
różnica poziomów między komorami - 0,14 m.

JAZ EW „KAMIENNA” NA DRAWIE

Zapora na 31 km rzeki w miejscowości Głusko została
zbudowana w latach 1896-1903 i trzy lata później obok
istniejącej karbidowni uruchomiono elektrownię wodną
(Fot. 9).

Woda Drawy spiętrzona do wysokości 7 m poruszała dwie
turbiny Francisa. Bez zasadniczych zmian elektrownia
pracuje do tej pory.

Budując elektrownię, od razu wybudowano, przy prawym
krańcu zapory i równolegle do przepustu tratew,
przepławkę komorową (Fot. 10).

Miała ona 19 komór o długości 3,2 m i 2 komory spo-
czynkowe o długości 9,8 m, z klasycznym układem usta-
wionych naprzemianlegle otworów - u góry przelewowy
(0,40 x 0,40 m), na dole przesmykowy (0,40 x 0,45 m),
głębokość komór wynosiła 2,3 m. Całkowita długość
przepławki wynosiła 83,40 m (Dębowski and Gancarczyk
2013a). Opinie na temat funkcjonalności tej przepławki
były wśród badaczy zajmujących się problematyką ryb
wędrownych w Drawie jednoznacznie negatywne
(Kaj 1954; Chełkowska and Chełkowski 1974).
Potwierdziły tę ocenę badania Dębowskiego i Gancarczyka
(2013), w czasie których w ciągu dwóch lat przepławką
w górę przeszło tylko ok. 150 ryb, prawie bez wyjątku nie-
wielkich. Metodami telemetrycznymi stwierdzono także,
że przepławki nie wykorzystują migrujące w dół rzeki
dorosłe węgorze (Dębowski et al. 2016). Przyczyną
nieskuteczności przepławki były: znaczne oddalenie
wejścia od zapory oraz zbyt duży spadek, a tym samym
prędkość wody w przesmykach między komorami.

W badaniach ichtiofauny rzek Drawieńskiego Parku
Narodowego, przeprowadzonych w 2019 roku na stano-
wisku kilka kilometrów powyżej zapory, stwierdzono
obecność ryb należących do 11 gatunków z dominacją
płoci, piekielnicy i jelca oraz występowaniem dwóch
gatunków naturowych: różanki i głowacza białopłetwe-
go, a na stanowisku bezpośrednio poniżej zapory:
10 gatunków, z dominującym okoniem oraz nielicznymi
gatunkami naturowymi - głowaczem i kozą.
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Fot. 8. Nowa przepławka MEW „Koleśno” w Drawsku
Pomorskim (fot. P. Dębowski)

Fot. 9. EW „Kamienna” w Głusku (fot. P. Dębowski)

Rys. 2. Schemat przepławki przy MEW „Koleśno" w Drawsku Pomorskim

Fot. 10. Stara przepławka przy EW „Kamienna” w Głusku
(fot. P. Dębowski)



Natomiast wiosną 2020 roku, łowiąc ryby do badania
funkcjonalności przepławki, w zbiorniku elektrowni
złowiono ryby 10 gatunków ze zdecydowana dominacją
płoci, a bezpośrednio poniżej stopnia - też 10 gatunków
z dominacją kiełbia i miętusa (Dębowski et al. 2021).

Udrożnienie stopnia polegało na wybudowaniu nowej
przepławki. Jest to przepławka szczelinowa o wejściu
zlokalizowanym na prawym brzegu, ok. 30 m poniżej jazu
i wyjściu na prawym krańcu zapory (Fot. 11 i 12), o para-
metrach:

przepływ - 1,7 m3/s,
długość - 226 m,
liczba komór - 45,
wymiary komór (długość x szerokość) - 4,5 x 3,6 m,
głębokość minimalna - 1,8 m,
szerokość szczeliny - 0,55 m,
różnica poziomów między komorami - 0,16 m.

JAZ W MIEJSCOWOŚCI SÓWKA NA KORYTNICY

Jaz (Fot. 13) jest zlokalizowany na 5 km rzeki Korytnicy,
lewym dopływie Drawy (Rys. 1). Piętrzy on rzekę
na wysokość 2,8 m na potrzeby stawów rybnych. Ujęcie
wody znajduje się na prawym brzegu. Jaz ten był
nieprzekraczalną barierą dla ryb.

W 2008 roku kilkaset metrów powyżej jazu stwierdzono
obecność 9 gatunków ryb, głównie kiełbi, jednego gatunku
litofilnego - klenia i jednego „naturowego” - różanki
(Dębowski and Gancarczyk 2013b). W 2014 w czasie
połowów poniżej stopnia złowiono ryby 7 gatunków,
w tym trzech „naturowych” - kozy, minoga strumieniowego
i głowacza białopłetwego (Czerniawski et al. 2016).
Natomiast w połowie przeprowadzonym wiosną 2020
roku, podczas badania efektywności nowej przepławki,
bezpośrednio poniżej stopnia złowiono ryby 10 gatunków,
głównie ukleje i płocie, w tym jednego litofila, klenia,
a poniżej stopnia - 13 gatunków, głównie kiełbie, jelce
i klenie (Dębowski et al. 2021).

Udrożnienie polegało na budowie przepławki (Fot. 14 i 15).
Jest to zlokalizowana na lewym brzegu rzeki przepławka
szczelinowa o następujących parametrach:

przepływ - 0,39 m3/s,
długość - 42 m,
liczba komór - 17,
wymiary komór (długość x szerokość) - 2,35 x 2 m,
głębokość minimalna - 0,9 m,
szerokość szczeliny - 0,30 m,
różnica poziomów między komorami - 0,15 m.
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Fot. 14. Przepławka przy jazie Sówka z zaznaczonymi miejsca-
mi instalacji anten RFID (fot. M. Budniak, TPRIIG)

Fot. 13. Jaz w Sówce (fot. P. Dębowski)

Fot. 12. Nowa przepławka przy EW „Kamienna” w Głusku z zazna-
czonymi miejscami instalacji anten RFID (fot. M. Budniak TPRIiG)

Fot. 11. Nowa przepławka przy EW „Kamienna” w Głusku
(Fot. P. Dębowski)



JAZ MEW W JAŹWINACH NA KORYTNICY

Jaz (Fot. 16) w miejscowości Jaźwiny, na lewym dopływie
Drawy - Korytnicy, dwa kilometry od ujścia (Rys. 1),
piętrzy rzekę na wysokość 2,3 m dla potrzeb położonej
na lewym brzegu małej elektrowni wodnej. Stanowił
on niepokonywalną barierę dla ryb.

W 2014 roku stwierdzono poniżej jazu obecność
8 gatunków ryb, z dominacją kiełbia i okonia oraz kilko-
ma gatunkami litofilnymi (Czerniawski et al. 2016).
W połowie przeprowadzonym wiosną 2020 roku, podczas
badania efektywności przepławki, bezpośrednio poniżej
stopnia złowiono ryby dziewięciu gatunków: najliczniej-
sze miętusy, klenie i jelce, ale też pstrągi potokowe
i certy, a w rzece powyżej - 10 gatunków, głównie płocie
(Dębowski i in. 2021).

Jaz udrożniono, budując na prawym brzegu przepławkę
w formie kanału obiegowego (Fot. 17 i 18) o parametrach:

przepływ - 0,47 m3/s,
długość - 65 m,
szerokość - 1,7 m,
głębokość - 0,4 m,
spadek - 3,25%.

Wyniki

Badanie funkcjonowania przepławki MEW Koleśno

Badanie przeprowadzono w kwietniu-maju 2020 roku przy
zastosowaniu systemu RFID (radio frequency
identification - automatyczna identyfikacja radiowa)
(Castro-Santos et al. 1996). Jego przebieg i szczegóły
opisano w pracy Dębowski et al. (2021). Ryby łowione były
metodą elektropołowu poniżej i powyżej stopnia,
znakowane znaczkami PIT (passive integrated
transponder - pasywne zintegrowane transpondery)
i wypuszczane poniżej, w głównym nurcie, przy prawym
brzegu, vis-a-vis wejścia do przepławki.
Ryby rejestrowane były w przepławce przez dwie
anteny pętlowe (Fot. 19) zainstalowane w szczelinach
między komorami 9 i 10 oraz 16 i 17 (Rys. 2).
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Fot. 15. Przepławka przy jazie Sówka (fot. P. Dębowski)

Fot. 16. Jaz w Jaźwinach (fot. P. Dębowski)

Fot. 17. Widok z góry kanału obiegowego przy jazie w Jaźwinach,
z wskazanymi miejscami instalacji anten RFID (fot. M. Budniak,
TPRIIG)

Fot. 18. Przepławka przy jazie w Jaźwinach (fot. P. Dębowski)

Fot. 19. Atena pętlowa RFID w przepławce przy MEW
„Koleśno” w Drawsku Pomorskim (fot. P. Dębowski)



Poznakowano łącznie 414 ryb należących
do 16 gatunków, głównie kiełbi i kleni
(Tab. 1). Zarejestrowano w przepławce
82 ryby, 20% ryb poznakowanych. Z ryb
złowionych poniżej stopnia do przepław-
ki weszło 16%, a z ryb przerzuconych
z górnej wody - 31%. Najwięcej zareje-
strowało się kleni i kiełbi, a największy pro-
cent z liczniejszych ryb - płoci (Tab. 1). Poza
miętusami, które, podobnie jak i w innych
przepławkach, po wejściu do przepławki
zatrzymywały się w niej na dobre
i częściowo zachowujących się podobnie
kiełbi i okoni, większość ryb pokonywała
szybko całą przepławkę. Pierwsza antena
znajdowała się na ok. 16 metrze przepław-
ki, 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.

Wejście do przepławki potrafiły znaleźć i całą przepławkę pokonać potrafiły ryby różnych gatunków występujących
w pobliżu stopnia, także stagnofilnych, w tym ryby o niewielkich rozmiarach.

Badanie funkcjonowania przepławki EW „Kamienna”

Badanie przeprowadzono w kwietniu-maju 2020 roku przy zastosowaniu systemu RFID. Poznakowano łącznie 272
ryby złowione na zbiorniku powyżej stopnia i w rzece bezpośrednio poniżej (Dębowski et al.. 2021). Były to ryby
14 gatunków, głównie płocie, kiełbie i miętusy. Wszystkie ryby wypuszczono poniżej stopnia: ryby złowione poniżej
- w głównym nurcie przy lewym brzegu, a ryby złowione powyżej - przy prawym brzegu, przy pomoście do wodo-
wania kajaków. Ryby rejestrowane były w przepławce przez trzy anteny zainstalowane w szczelinach między komorami
15 i 16, 29 i 30, oraz 43 i 44 (Fot. 11), zasilane z sieci.

Anteny w przepławce zarejestrowały
35 ryb (Tab. 2). Stanowi to 13% pozna-
kowanych osobników. Reprezentowały
5 z 14 poznakowanych gatunków. Były
to przede wszystkim ryby złowione na
górnej wodzie: głównie płocie (23 ryby)
i kiełbie (7 ryb). W ogóle nie zarejestro-
wano miętusów i okoni, które w więk-
szości były złowione poniżej. Spośród ryb,
które weszły do przepławki, 66% dotarło
do górnej anteny. Pierwsza antena znaj-
dowała się na ok. 70 metrze przepławki,
czyli ryby, które do niej dotarły były w sta-
nie pokonać 15 szczelin między komo-
rami. Badanie wykazało, że jest to możli-
we 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 kamienia-
mi. 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.

Przepławkę znajdują i są w stanie ją pokonać ryby różnych, występujących w rejonie stopnia, gatunków, także nie
typowo reofilnych i o niewielkich rozmiarach.
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Tab. 1. Poznakowane ryby zarejestrowane w przepławce „Koleśno”

Tab. 2. Poznakowane ryby zarejestrowane w przepławce „Kamienna”



Badanie wykorzystania przepławki EW „Kamienna” przez spływające smolty łososia

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 znacz-
kami PIT 12 mm i wypuszczono 17 kwietnia 2020 przy moście „niskowodnym” w cofce zbiornika powyżej stopnia.
Spływające ryby były rejestrowane przez anteny w przepławce. Zarejestrowały one 22 smolty, czyli 4% ryb
wypuszczonych. Pierwszego po 3,5 i ostatniego po 23 godzinach od wypuszczenia w cofce zbiornika.
Badanie spływu smoltów 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 (Bartel et al. 1996) na 24,0-28,5%.

Monitoring migracji ryb przepławką EW „Kamienna” przy pomocy licznika ryb

Cel zadania był realizowany przy pomocy licznika (ska-
nera) ryb Riverwatcher produkcji islandzkiej firmy VAKI
Aquaculture Systems Ltd. (Fot. 20), umieszczonego
w szczelinie wyjściowej przepławki. Prostsza wersja tego
licznika zastosowana była do monitorowania poprzed-
niej przepławki na jazie EW „Kamienna” w latach
2008-2010 (Dębowski i Gancarczyk 2013).

Licznik ryb Riverwatcher wykorzystuje metodę skano-
wania podczerwienią. Składa się z dwóch płyt 20 na 60
cm, zamocowanych w ramie w odległości 40 cm od
siebie. Na jednej płycie znajdują się diody emitujące
wiązki podczerwonego światła odbierane na drugiej
płycie. Przepływający obiekt (ryba) przecina tę sieć
i na tej podstawie powstaje jego sylwetka; ponieważ są
dwa równoległe rzędy diod i odbiorników, są też dwie sylwetki dla każdego obiektu. Przedłużeniem licznika jest sta-
lowy tunel o długości 1,05 m. W nim umieszczona jest kamera oraz oświetlenie, „dzienne” lub podczerwone. Urządze-
nie rejestrujące zapisuje każdy przemieszczający się obiekt wraz z dokładnym czasem zdarzenia, kierunkiem i pręd-
kością ruchu oraz wysokością obiektu; jego długość obliczana jest na podstawie wysokości i zadanego przez użyt-
kownika stosunku długości do wysokości.

A zatem do oszacowania
długości zarejestrowanej
ryb konieczna jest znajo-
mość jej gatunku. Do
każdego zapisu dołącza-
ny jest krótki film (Fot.
21). Minimalna wysoko-
ść wiarygodnie rejestro-
wanych obiektów wyno-
si według producenta 40
mm. Dodatkowo licznik
co trzy godziny mierzy
i zapisuje temperaturę
wody.
Licznik rejestruje wszyst-
kie obiekty, a więc nie
tylko ryby, także różne
przedmioty, kłęby roślin-
ności, inne zwierzęta (np.
wydry), a nawet turbulencje wody. Selekcji zapisów dokonuje się na podstawie filmu, a jeśli filmu wystarczającej jakości
brak, co jest, z różnych przyczyn (zbyt szybka lub zbyt wolna ryba, zawieszanie się kamery, zmętnienie wody, zarośnięcie
kamery glonami, awarie) dość częste, na podstawie sylwetek i prędkości ruchu.
W takim przypadku, jako ryby uznaje się te obiekty, których co najmniej jedna sylwetka przypomina, nawet silnie
zniekształcony, kształt ryby. Zasadą jest, że sylwetki ryb większych są wyraźniejsze i trafność ich klasyfikacji jest
większa. Metodykę taką stosowano w analizie zapisów innych liczników w Polsce (Dębowski 2016).
Monitoringiem w ramach projektu LIFE objęto okres od 7 października 2019 roku, do 7 października 2020 toku,
czyli pełny rok.
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Fot. 21. Zapis w programie Winari

Fot. 20. Licznik Riverwatcher (fot. P. Dębowski)



W początkowym okresie, jesienią 2019 roku, pracę licznika i przepławki zakłócał bardzo intensywny spływ obumierającej
roślinności wodnej i liści. Problem ten został tymczasowo rozwiązany w grudniu, ale trudno powiedzieć w jakim
stopniu wpłynął on na wyniki monitoringu w tym czasie. Ponadto licznik nie pracował od 11 do 26 maja oraz
od 1 do 14 lipca z powodu awarii.

W badanym okresie licznik
zarejestrował, po wyelimino-
waniu obiektów niebędących
rybami i ryb zawracających,
822 ryby: 640 z nich przepłynęło
w górę i 182 - w dół.

Reprezentowały one 20 gatun-
ków (Tab. 3). Najliczniejsze były
certy, klenie i płocie.

Stwierdzono dwa główne okresy migracji (Rys. 3):
jesienny, ze szczytem w październiku, związany
z ochładzaniem się wody, w którym rejestrowały
się głównie ryby łososiowate jesiennego tarła
(pstrąg potokowy, łosoś, troć) oraz certy i płocie,
oraz wiosenny, ze szczytem w kwietniu-czerwcu,
w czasie ogrzewania się wody, w którym migrowały
głównie certy i klenie.

Najliczniejsze były certy, klenie i płocie. Certy (Fot. 22)
to ryby wędrowne, najprawdopodobniej migrujące z mo-
rza. Migrowały w dwóch ciągach: mniejszym, jesiennym,
w końcu października (21 ryb), i większym wiosennym,
od kwietnia do czerwca (109 ryb). Liczba cert w maju
może być istotnie zaniżona przez dwutygodniową
przerwę w pracy licznika. W czerwcu wzrosła liczba cert
spływających w dół, prawdopodobnie po odbytym
tarle. Pod koniec września pojawiły się w przepławce
pierwsze certy z kolejnego jesiennego ciągu.

Okazało się zatem, że Drawą nadal migruje niewielka
anadromiczna populacja certy niestwierdzanej na tym
odcinku rzeki od kilkudziesięciu lat.
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Rys. 3. Migracja wszystkich ryb (w kolejnych tygodniach)

Tab. 3. Ryby zarejestrowane przez licznik

Fot. 22. Certy



Klenie zaczęły migrować głównie wiosną, w kwietniu-
czerwcu. Była to migracja tarłowa, w górę rzeki.
Aktywne były przez całe lato i długimi okresami były
jedynym rejestrowanym w przepławce gatunkiem.
Obecność ta urwała się zupełnie w końcu sierpnia.
W październiku w górę rzeki popłynęła pewna ilość
płoci. Następnie płocie nie pojawiały się w przepławce
aż do marca. W kwietniu-maju miała miejsce wyraźna
migracja, początkowo niemal wyłącznie w górę, w maju
także w dół rzeki. Kolejnym okresem aktywności płoci był
sierpień i wrzesień, kiedy były najczęstszym gatunkiem
w przepławce.

Certy nie były jedynymi zarejestrowanymi rybami
wędrownymi w przepławce. Emblematycznym gatunkiem
dla Drawy jest łosoś (Fot. 23).

Pierwsze łososie zarejestrowały się od razu po urucho-
mieniu licznika, a więc prawdopodobne jest, że jakieś ryby
przepłynęły wcześniej. Płynęły w górę do połowy listo-
pada i już w grudniu część z nich zaczęła wracać, choć gros
wytartych ryb zarejestrowano w lutym. W sumie, po
uwzględnieniu zawracania ryb i kilkukrotnego rejestrowania
się, częstego zwłaszcza u samców, można przyjąć, że
w górę popłynęło 19 ryb, 13 samic i 6 samców, i 12 z nich
spłynęło po tarle w dół. Do 7 października 2020 roku
w przepławce zarejestrowano tylko jednego łososia z no-
wego ciągu tarłowego.

Pstrągi potokowe w przepławce pojawiały się głównie
jesienią, w okresie tarła, płynąc w górę rzeki. Pojedyncze
ryby zarejestrowały się także wiosną. Przebieg migracji
troci wędrownej był bardzo podobny do pstrągów,
dodatkowo zimą i wczesną wiosną zaobserwowano kilka
keltów troci. Pojedyncze ryby czerwcowe były srebrne,
czyli już przypłynęły do Drawy na tarło. Kolejne ryby
pojawiły się w przepławce w sierpniu. Ponieważ
odróżnienie dużych pstrągów od troci bywa problematyczne,
liczby ryb tych dwóch form mogą być niedokładne.

Pojedyncze lipienie pojawiały się w przepławce przez cały
czas, ale zdecydowane wzmożenie migracji nastąpiło
w okresie tarła, w marcu i kwietniu; początkowo w górę,
a od połowy kwietnia głównie w dół.

Kilka gatunków było w przepławce reprezentowanych przez
nieliczne osobniki. Dwadzieścia kilka leszczy przepłynęło

przepławką w górę od kwietnia do września. Kilkanaście
okoni - głównie w październiku i wrześniu. Jazie - jesienią
i od kwietnia do czerwca. Kilka brzan przepłynęło w górę
w kwietniu i w czerwcu, linów - w czerwcu i lipcu,
szczupaków - głównie w kwietniu, boleni - od maja do
lipca. Natomiast w dół popłynęło kilka sumów - latem, i wę-
gorzy - od maja do lipca i od października do listopada. Dwa
jelce przepłynęły w górę wiosną i jeden rozpiór - we
wrześniu. Zarejestrowano kilka gatunków obcych: pstrągi
tęczowe, jesiotra syberyjskiego i karasia srebrzystego.

Obserwowana aktywność wielu ryb miała charakter
migracji tarłowych. W wypadku ryb wędrownych,
łososia, certy, troci i węgorza, jest to oczywiste, ale na tarło
dzięki przepławce w górę rzeki płynęły też na przykład
lipienie i pstrągi potokowe.

Ryby, które zarejestrowały się na liczniku wychodząc
na górną wodę, jeśli nie były obserwowane wcześniej, gdy
spływały dół, pokonały całą przepławkę. Byli wśród nich
reprezentanci różnych gatunków, zarówno wędrownych
i reofilnych, czyli dobrych pływaków, jak i zdecydowanie
stagnofilnych, jak lin i karaś. Zarejestrowano najmniejsze
z ryb rejestrowanych przez licznik ryb - płocie od 14 cm,
małe certy, brzany, okonie i klenie. Świadczy to o właści-
wych parametrach hydraulicznych przepławki i jej
pokonywalności przez praktycznie wszystkie ryby, co
potwierdziły też wyniki badań z użyciem systemu RFID
(Dębowski i in. 2021).

Ryby różnych gatunków spłynęły przepławką w dół.
Część z nich to były ryby, które wcześniej pokonały ją
w górę, ale niektóre spłynęły z góry. Między innymi
dwanaście węgorzy. Interesująca była też migracja w dół
rzeki sumów. Przewiduje się poprawę atrakcyjności
przepławki jako drogi migracji ryb w dół rzeki przy pomocy
instalacji bariery naprowadzającej.

Wyniki monitoringu wskazują na znaczną poprawę wa-
runków migracji ryb, odtworzenie łączności pomiędzy ich-
tiofauną powyżej i poniżej badanej przegrody, zwiększe-
nie efektywnych wielkości populacji ryb potamodro-
micznych oraz zasięgu występowania ryb wędrownych.
Uzyskane w czasie monitoringu wyniki poszerzyły także
naszą znajomość ichtiofauny środkowego biegu Drawy.

Badanie funkcjonowania przepławki Sówka

Badanie przeprowadzono w kwietniu-maju 2020 roku przy
zastosowaniu systemu RFID. Poznakowano łącznie 320
ryb złowionych w zbiorniku powyżej stopnia i w rzece
bezpośrednio poniżej (Dębowski et al. 2021). Były to ryby
16 gatunków, głównie kiełbie, ukleje i płocie. Większość
ryb, 249, wypuszczono poniżej, przy lewym brzegu,
poniżej wejścia do przepławki, przy pomoście do
wodowania kajaków. Część ryb, 71, głównie płoci, okoni
i uklei, wypuszczono na górną wodę, około 20 m powyżej
wyjścia z przepławki, przy lewym brzegu.

W przepławce zainstalowano dwie anteny w szczelinach
między komorami 7 i 8 oraz 16 i 17, zasilane z akumula-
torów (Fot. 14).
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Fot. 23. Łosoś samiec



Spośród ryb wypuszczonych poniżej
w przepławce zarejestrowano 76, czyli
31% (Tab. 4). 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 zareje-
strowały się po kilku dniach w przepław-
ce w Jaźwinach. Z ryb wypuszczonych
na górną wodę w przepławce zareje-
strowały się 4: trzy ukleje i jeden kleń.
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, ukle-
je 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.

Badanie funkcjonowania przepławki MEW Jaźwiny

Badanie przeprowadzono w kwietniu-maju 2020 roku przy zastosowaniu systemu RFID. Poznakowano łącznie
217 ryb złowionych na zbiorniku powyżej stopnia i w rzece bezpośrednio poniżej (Dębowski et al. 2021). Były to ryby
13 gatunków, głównie płocie, miętusy i klenie. W przepławce zainstalowano dwie anteny pętlowe leżące na dnie
przepławki, zasilane z sieci (Fot. 17).

Większość ryb, 183, wypuszczono
poniżej, przy prawym brzegu, w okolicach
wejścia do przepławki. 68 z nich, czyli
37%, została zarejestrowana w przepław-
ce (Tab. 5). Najwięcej do przepławki
weszło płoci (wszystkie przerzucone
z górnej wody) i miętusów (wszystkie
złowione poniżej), odpowiednio 42 i 64%
znakowanych. Prawie wszystkie ryby
zarejestrowały się też na górnej antenie,
czyli po przejściu prawie całej przepław-
ki; 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 mię-
tus, 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.

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.

30 RAPORT NAUKOWY - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Tab. 4. Ryby wypuszczone poniżej stopnia i zarejestrowane w przepławce Sówka

Tab. 5. Ryby wypuszczone poniżej stopnia i zarejestrowane w przepławce Jaźwiny



WNIOSKI
Z wszystkich 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.
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Improving morphological diversity
of gravel riverbeds as part of restoration
of wildlife corridors in the catchment
areas of Western Pomerania rivers
- project LIFE13 NAT/PL/000009

Streszczenie
Przywracanie różnorodności morfologicznej koryt cieków żwirodennych jest jednym z najprostszych działań
wstępnych poprawy stanu ekologicznego ekosystemów rzecznych. Artykuł poświęcony jest ocenie skutków działań
przeprowadzonych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 na podstawie doświadczeń zespołu oraz wyników
badań monitoringowych stanu siedlisk rzecznych objętych projektem. Badania prowadzone były w trzech objętych
projektem dorzeczach: Drawy, Parsęty oraz Wieprzy. Działania renaturyzacyjne wykonano na 26 odcinkach cieków,
gdzie odtworzono zbliżoną do naturalnej morfologię koryt poprzez wprowadzenie do koryt cieków 74 żwirowo
-kamiennych pryzm w formie sekwencji zgodnie z regułami Thorne’a-Hey’a. Wyniki pomiarów potwierdziły pozytywny
dla stanu ekologicznego siedliska wpływ przeprowadzonych działań. Stwierdzono różnice w skutkach w zależności
od stopnia degradacji. W każdym z badanych przypadków oceniane wskaźniki wykazały poprawę w stosunku
do wyników badań stanu 0. Na objętym badaniami odcinku zaobserwowano rozwój powierzchni hydromakrofitów
ze związku Ranunculion fluitantis.

Summary
Restoring the morphological diversity of gravel riverbeds is one of the simplest preliminary measures to improve the
ecological condition of river ecosystems. This article is devoted to assessing the effects of measures carried out
within the LIFE13 NAT/PL/000009 project on the basis of the team's experience and the results of monitoring
studies of the condition of river habitats covered by the project. Research was conducted in three river basins
designated by the project, namely Drawa, Parsęta and Wieprza. Renaturalisation measures were implemented on 26
sections of watercourses, where near-natural riverbed morphology was restored by making 74 gravel
prisms in the riverbeds in the form of sequences according to Thorne-Hey’s rules. Data analysis
confirmed positive effects of undertaken measures on the ecological condition of the habitat. Differences in effects
were found depending on the degree of previous degradation. In each of the surveyed cases the assessed indicators
showed improvement in relation to the results of the status “0” survey. In the surveyed sections, surface
development of hydromacrophytes from the Ranunculion fluitantis alliance was observed.

Słowa kluczowe: renaturyzacja, morfologia koryta cieku, przekształcenia antropologiczne, dobry stan ekologiczny rzek,
siedlisko rzek włosienicznikowych
Key words: renaturalisation, riverbed morphology, anthropological pressures, rivers' ecological good status,
water-crowfoot habitat
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Wstęp
Ekosystemy rzeczne w każdym aspekcie wykazują silny
związek pomiędzy zachowaniem łączności ekologicznej
w ramach przebiegu liniowego, jak również w przekroju
doliny systemu rzecznego (Vannote 1980). Czynniki
fizyczne determinują morfologię koryta rzecznego oraz do-
liny, tworząc mozaikę siedlisk i zasiedlających je roślin
i zwierząt. Zachowując warunki abiotyczne właściwe dla
danego charakteru odcinka rzeki z dużym, bliskim pewności
prawdopodobieństwem, można spodziewać się obec-
ności konkretnych związków makrofitów, rodzin bezkrę-
gowców oraz składu ichtiofauny. Reguła ta sprawdza się
od źródliskowych odcinków po ujścia wielkich rzek na
wszystkich kontynentach (Vannote i in. 1980, Sponseller
i in. 2013, Kuemmerlen i in. 2019). Zaburzenie dynamicznej
równowagi skutkującej określonymi interakcjami pomię-
dzy różnymi elementami koryta cieku prowadzi
nieuchronnie do redukcji różnorodności biologicznej.
Jednocześnie dochodzi do ograniczenia poziomu świad-
czonych przez dany typ siedliska usług ekosystemo-
wych, ujmowanych jako zdolność do samooczyszczania
rzeki. Te same przyczyny powodują zmniejszenie odpor-
ności systemu rzecznego na oddziaływanie zjawisk
ekstremalnych, np. susz i powodzi. Stąd dążenie do przy-
wrócenia właściwego, jak najbardziej naturalnego, stanu
cieku jest działaniem pożądanym, zapewniającym
maksimum bezpieczeństwa człowiekowi. Jednym z naj-
bardziej przekształcanych elementów zlewni jest morfo-
logia koryt rzecznych (Krzemień 2003, Wyżga i in. 2010,
Łapuszek 2013). Podobne wnioski, oprócz konieczności
udrożnienia barier poprzecznych, wysnuli eksperci Grupy
Sterującej wraz z członkami zespołu projektu oraz
wykonawcy badań stanu początkowego dorzeczy objętych
projektem. W ramach projektu podjęto decyzję o skupieniu
się na odcinkowym przywróceniu zbliżonej do naturalnej
morfologii wybranych odcinków rzek o spadkach
właściwych dla formowania koryt żwirodennych.

Obszar badań
Zlewnie Drawy, Parsęty i Wieprzy położone są na obszarze
młodoglacjalnym Niżu Polskiego. W hierarchicznym
układzie podziału regionalnego Polski wg Kondrackiego
(2000) obszar ten leży w prowincji Niż Środkowoeuropejski,
w podprowincjach Pobrzeże Południowobałtyckie
i Pojezierze Południowobałtyckie. Przebieg ostatniego zlo-
dowacenia plejstoceńskiego (vistuliańskiego), w na-
wiązaniu do wcześniejszych etapów rozwoju rzeźby,
ukształtował na Pomorzu Zachodnim wyraźną kumulację
terenową, tzw. garb pojezierny, rozciągający się od Poje-
zierza Myśliborskiego na zachodzie po Pojezierze
Kaszubskie na wschodzie. Garb pojezierny w przybliżeniu
pokrywa się z linią maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej,
z której lądolód zaczął się wycofywać około 15 tysięcy lat
temu (Stankowski 1996). Na kulminacje terenowe
w strefie garbu pojeziernego składają się różne formy
i zespoły form terenu, głównie pagórki moren czołowych
i kemy, zbudowane z różnorodnego materiału: glin
zwałowych, piasków, żwirów, kamieni i głazów.
Na południe od strefy maksymalnego zasięgu fazy
pomorskiej charakterystyczną formą rzeźby terenu są
rozległe piaszczysto-żwirowe powierzchnie sandrowe, spod

których wyłaniają się pagórki moren martwego lodu
i ostańce wysoczyznowe pochodzące z fazy leszczyńsko-
poznańskiej zlodowacenia vistuliańskiego (Popielski 2007).
Na garbie pojeziernym maksymalne wysokości wynoszą
od około 100 m n.p.m. na zachód od Myśliborza, ponad
200 m n.p.m. na południe od Połczyna Zdroju, do ponad
300 m n.p.m. (Wieżyca) na Pojezierzu Kaszubskim.
W strefie tej zarazem przebiega dział wodny pomiędzy
dorzeczem Warty (Odry) i dolnej Wisły, a rzekami
spływającymi bezpośrednio do Bałtyku.

Rzeki Pojezierza Pomorskiego mają cechy typowej,
młodoglacjalnej sieci hydrograficznej. Doliny rzeczne
biegną poprzez obniżenia o genezie fluwioglacjalnej
(rynny glacjalne, wytopiska) i odcinki fluwialne, ukształto-
wane w wyniku erozji rzecznej. Z tego powodu spadki
podłużne rzek są bardzo zróżnicowane: od małych w stre-
fach rynien i wytopisk do dużych na odcinkach
źródliskowych i przełomowych, gdzie mogą lokalnie
dochodzić nawet do kilkudziesięciu ‰, co upodabnia je
do rzek górskich. W zasilaniu rzek główną rolę odgrywają
wody podziemne (nawet do 80%), co przyczynia się do
stabilizacji ich przepływów w ciągu roku. Czynniki te,
głównie duże zasilanie podziemne, różnorodność litolo-
giczna osadów dolinnych, zróżnicowanie spadków
podłużnych i profilów poprzecznych dolin, przyczyniły się
do ukształtowania naturalnego układu koryta z naprze-
mianległymi sekwencjami bystrzy i plos. Morfodynamika
przepływów rzecznych, np. zmienność sezonowa jak
i epizodyczne wezbrania, powodują naturalne prze-
kształcanie i przemieszczanie sekwencji bystrze-ploso.

W sytuacji takiej naturalnej dynamicznej równowagi
rzeka posiada, i zarazem kształtuje poprzez procesy
erozyjne, więź hydrauliczną z wodami podziemnymi
i wypływami wód w dnie doliny, na terasach zalewowych
i na stokach. Badane rzeki w różnym stopniu zachowały
taki naturalny układ. Gospodarka i ingerencja człowieka
wprowadziła szereg przekształceń. Są to zarówno
bezpośrednie ingerencje w układy koryt i dolin: regulacje
rzek, budowa spiętrzeń, budowa systemów nawad-
niających, stawów rybnych, jak i szeroko rozumiane
oddziaływania na całe zlewnie, w tym głównie zmiany
użytkowania ziemi i, zwłaszcza w ostatnich dziesięciole-
ciach, dostawa ładunków zanieczyszczeń z gospodarki
komunalnej i z rolnictwa. Skumulowanym efektem takich
oddziaływań jest skracanie biegu rzek i często zwiększa-
nie ich spadku, zwężanie koryt, zwiększona erozja denna
powodująca wzrost drenażu wód podziemnych i ob-
niżenia ich poziomu, zwłaszcza w dolinach, jak i zanie-
czyszczenie wód. Ograniczanie naturalnych elementów
hydromorfologicznych koryt, zwłaszcza sekwencyjnego
układu bystrzy i plos, powoduje zanik siedlisk związanych
z rzekami żwirodennymi typowych dla regionu
biogeograficznego Polski. Zlewnie Drawy, Radwi (zlewnia
cząstkowa Parsęty ze stanowiskami monitoringu)
i Grabowej zachowały znaczący udział lasów w struktu-
rze użytkowania ziemi w porównaniu do użytków rolnych,
odpowiednio jak: 61,4% do 32,8%, 47,9% do 50,1% i 48,8%
do 48,3% (dane Corine Land Cover 2019). Przekształce-
nia związane z zabudową hydrotechniczną są również
różne: na Drawie aktualnie funkcjonują 3 elektrownie
wodne, na Radwi również 3 i na Grabowej 1.
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Tło badań - renaturyzacja jako metoda wspierania odbudowy różnorodności
morfologii koryt cieków

W Polsce zachodniej typowym siedliskiem rzek o dnie żwirowym są rzeki włosienicznikowe, z pełną reprezentacją
makrofitów ze związku Ranunculion fluitantis. Rośliny z tego związku cechuje wyjątkowa wrażliwość na zasilanie
wodami podziemnymi, ale też poziom natlenienia i biogenów zawartych w wodzie cieków. Badania początkowe
stanu 0 (Szpikowski i in. 2016) wykazały brak takich warunków na wielu weryfikowanych odcinkach, wybrano więc
wariant odtworzenia form dennokorytowych zbudowanych głównie z mieszanek żwirowo-kamiennych sprzyjających
odtwarzaniu warunków w cieku zbliżonych do naturalnych (fot. 1). Obecność pryzm żwirowych, podobnie jak
obecności roślin ze związku Ranunculion fluitantis, sprzyja prawidłowemu rozwojowi wielu gatunków rodzimej
ichtiofauny. Przyjęte rozwiązanie renaturyzacji koryt pryzmami żwirowymi spełniało założenia projektu poprawy wa-
runków bytowania dla tej grupy mieszkańców wód rzecznych. Wytypowano 26 odcinków w dorzeczach Drawy z Drawą
łącznie, Parsęty (Radew z dopływami Chocielą i Drężnianką) oraz w zlewni głównego dopływu Wieprzy - Grabowej.
Łącznie odtworzono 74 pryzmy, z czego 69 powstało jako wprost działanie renaturyzacyjne, a 5 jako wzmocnienie
dna poniżej przepławek dla ryb: 3 na Drawie w Głęboczku oraz po jednej w Złocieńcu i poniżej ujścia Suchej.

Metodyka urządzania sekwencji oparta była na wcześniej zebranych doświadczeniach przy odtwarzaniu tarlisk ryb
łososiowatych oraz doświadczeniach eksperta Grupy Sterującej Józefa Jeleńskiego (Jeleński 2016). W trakcie prac
projektowych okazało się, że specyfika pomorskich rzek wymusza pewne modyfikacje, w związku z często
granicznymi dla stosowalności równań równowagi stabilnych naturalnych koryt żwirowych Thorne’a-Hey’a (Thorne
i in 1997), wartościami spadków w granicach 0,2% (Jeleński 2008, 2016). Kluczowy był właściwy dobór odcinka
rzeki oraz uziarnienia wyliczanego z parametrów cieku, przede wszystkim mocy jednostkowej strumienia, w przypadkach
gdzie stosowalne były równania równowagi. W szczególnych lokalizacjach, gdy spadek profilu rzeki oscylował na
poziomie granicy stosowalności równań równowagi oparto się na normach technicznych dotyczących prędkości
rozmywających. Trudnością dla zamawiających przy przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
jest oszacowanie wstępne niezbędnej ilości substratu, bowiem ma to duży wpływ na wartość ofert wykonawców.

W ramach typowania odcinków dla wprowadzania pryzm zwracano uwagę na stan koryta, stwierdzono bowiem
wiele odcinków pozornie żwirodennych, szczególnie poniżej barier lub poddawanych regulacji, gdzie żwir występo-
wał tylko w formie stabilizacji dna, dając pozór dna żwirowego, jednak nie pełniąc funkcji ekologicznych opisanych
powyżej. W takich ciekach ryby próbują odbywać tarło, jednak niewystarczająca miąższość żwiru nie pozwala
na prawidłowyrozwój ikry, większość z niej jest szybko wymywana lub nie ma właściwej wentylacji i cały wysiłek
rodziców nie daje efektu.
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Fot. 1. Naturalne koryto Starej Radwi pozostawione po wybudowaniu zespołu Elektrowni Rosnowo i Hajka jako wzór
morfologii pomorskiej rzeki włosienicznikowej (fot. A. Furdyna)



Przeżywalność w takiej sytuacji oscyluje w okolicy 0,5%, praktycznie nie dając szans na zachowanie
właściwego poziomu samoodtwarzania populacji dzikich ryb. To jedna z przyczyn słabej kondycji populacji rodzimej
ichtiofauny, nawet w ciekach o pozornie właściwych warunkach morfologicznych koryta.
Ekosystem rzeki okazuje się bardziej złożony, zaś brak którejkolwiek z grup organizmów skutkuje szybko spadkiem
liczebności kolejnych poziomów. Próby przywracania wybranych gatunków bez odtworzenia właściwego stanu
ekologicznego siedlisk skazane są na porażkę. Klasycznym przykładem takiej sytuacji, zastanym na Drawie, jest
odcinek w dół od elektrowni wodnej „Kamienna” w Głusku, gdzie wskutek zatrzymania od prawie 12 dekad
transportu rumowiska dennego i części zawiesiny dno rzeki, wskutek naturalnej erozji, wysłane jest cienką warstwą
żwiru wklejonego w zalegającą niżej warstwę gliny zwałowej, zaś materiał o drobniejszym uziarnieniu ma charakter
niestabilnych ławic przemieszanych stopniowo w dół rzeki. Fakt ten ma kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności,
szczególnie dla zachowania siedliska 3260 - osady mogą zasypywać okresowo płaty roślin, utrudniając lub uniemożliwiając
ich rozwój.
Na etapie wykonania pryzm analizowano także pochodzenie oraz skład mieszanek żwirowo-kamiennych. W trakcie
realizacji w porozumieniu z administracją Drawieńskiego Parku Narodowego nadzorowano wsypywanie żwiru, by nie
doszło do uszkodzenia istniejących płatów roślin. Wytypowany odcinek na Drawie poniżej ujścia Suchej posiada
bogatą dokumentację występowania hydromarkofitów ze związku Ranunculion fluitantis, (Puchalski 2004,
Szoszkiewicz i Gebler 2012, Matuszkiewicz 2013, Szpikowski i in. 2016).

Bogata baza danych oraz bieżące obserwacje pozwoliły
ocenić zmiany w zasiedleniu koryta rzeki po wprowadzeniu
pryzm. Na podstawie wcześniejszych obserwacji tego
odcinka Drawy znany był stopień pokrycia dna płatami
Ranunculus pseudofluitans, co pozwoliło na uznanie go jako
stanowiska porównawczego (ryc. 1, tab. 1).

Metody
Przy budowie pryzm wypracowano zasady wykonania,
które umożliwiają ich najlepsze dopasowanie do układu
koryta (ryc. 2, fot. 2). Zaplecza pryzm powinny się zaczy-
nać niewielkim wyniesieniem (0,1-0,2 m nad poziom
dna), dalej z biegiem rzeki powierzchnie pryzm mogą być
płaskie, bądź z przeciwspadkiem (nawet 10-20o),
zależnie od lokalizacji. Uziarnienie tej części pryzmy dla
większości pomorskich rzek oscyluje wokół wartości
średniej 22 mm (w mieszance o uziarnieniu ciągłym
6-64 mm). Bardzo ważne jest wprowadzenie mieszanek
o nieprzekruszonych ziarnach, by naśladowały naturalny
żwir rzeczny. W koronie pryzmy, w zależności od celu
i możliwości, wyniesienie wynosi od 0,4 do 0,5 m. Jeśli jest
jednak możliwość okresowego zalewania części doliny,
wskazane jest wyniesienie pryzm w sposób dobrany do
charakterystyki danej rzeki. Skłony pryzm wykonywane powinny być z mieszanki o grubszym uziarnieniu, w przypadku
Pomorza to średnio 32 mm, z mieszanki o uziarnieniu ciągłym 2-120 mm. Fakt użycia takich mieszanek, a nie wybranych
frakcji, jest kluczowy zarówno dla trwałości pryzm jak i dla ich upodobnienia do form naturalnych. Kąt nachylenia
skłonu pryzmy nie powinien przekraczać 10-cio krotności kąta spadku doliny, zwykle nie więcej niż 1,5o. Wszystkie
te parametry są wyliczane szczegółowo dla każdego odcinka rzeki z wykorzystaniem wspomnianych równań
równowagi. Uziarnienie wynika z mocy jednostkowej strumienia. W dół od pryzmy można wprowadzać do koryta duże
głazy jako dodatkowe elementy siedliskowe. Jest to również element odtwarzania naturalnych form dna, gdyż głazy
były usuwane jako przeszkody dla spławu drewna lub na materiał budowlany.
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Ryc. 1. Koryto Drawy poniżej ujścia Suchej wytypowane
dla odtworzenia sekwencji pryzm, wzorowanej
na naturalnym rozkładzie takich struktur w korycie rzeki
żwirodennej (źródło: geoportal.gov.pl)

Ryc. 2. Schemat pryzmy żwirowo-kamiennej (źródło: A. Furdyna)



Podczas przeprowadzonego monitoringu odcinków rzek z pryzmami, zrealizowanego od 3 do 14 sierpnia 2020 roku,
zastosowano różne metody badawcze obejmujące morfodynamikę fluwialną, badania hydrochemiczne i badania
hydrobiologii dolin rzecznych. Kartowanie hydrologiczne obejmowało: pomiary wielkości przepływów chwilowych,
określenie rodzaju przepływu, ocenę zasilania powierzchniowego i podziemnego koryta rzecznego. Pomiary
przepływu chwilowego wykonano za pomocą akustycznego czujnika przepływu Ott ADC, a obliczenia wg metody
„powierzchnia-prędkość” (Bajkiewicz-Grabowska i in. 1993). Obliczono względną intensywność turbulencji, jako
wartość odchylenia standardowego od chwilowych pomiarów prędkości przepływu w jednym punkcie (Woś 2016).
Kartowanie geomorfologiczne koryta rzecznego obejmowało: określnie zasięgów stref plos i bystrzy, form erozyjnych
i akumulacyjnych w korycie, wskazanie obszarów dostawy osadów, m.in. z erozji brzegów i ze spływów powierzch-
niowych. Dla odcinków z pryzmami obliczono spadek dna koryta rzecznego w profilu podłużnym na długości
ca. 30 m, na podstawie pomiarów geodezyjnych za pomocą tachymetru elektronicznego Leica TCR307. Ocena lito-
logii osadów koryta rzeki i doliny, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju materiału dna koryta, przeprowadzona
została na podkładzie topograficznym przy pomocy makroskopowego opisu gruntów gruboziarnistych dla żwirów
i piasków oraz gruntów drobnoziarnistych dla pyłów i iłów wg obowiązujących norm (PN-B-04481:1988 i PN-EN ISO
14688-1:2006).

Badania właściwości fizykochemicznych wykonywano przy zastosowaniu wielofunkcyjnego miernika HI9898 firmy
Hanna Instruments z sondą wieloparametryczną. Obejmowały one pomiary przewodności elektrolitycznej, stężenia
tlenu rozpuszczonego i temperatury wody. Pomiary chwilowego natężenia przepływu, przewodności elektrolitycznej
i stężenia tlenu rozpuszczonego prowadzono w profilu podłużnym pryzmy na środku koryta rzecznego co 1 m na
odcinku około 30 m i w prostopadłym do niego profilu poprzecznym na środku pryzmy, również co 1 m. W tych
samych profilach mierzono głębokość od powierzchni wody do dna koryta.

Badania prowadzono w jednolitych warunkach pogodowych przy niskich stanach wód rzecznych wywołanych
niedoborem opadów atmosferycznych w latach wcześniejszych. Uzyskane wyniki wielkości i dynamiki przepływu
i cech fizykochemicznych wód odzwierciedlają zatem warunki średniego i poniżej średniego wypełnienia koryta wodą.
W warunkach wezbraniowych oddziaływanie pryzm na dynamikę przepływu może być znacznie wyraźniejsze.

Na każdym stanowisku analizowano aktualne uwarunkowania oraz potencjalne możliwości i zagrożenia występowania
roślinności charakterystycznej dla siedliska przyrodniczego 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki z roślinnością podwodną
lub o liściach pływających ze związków Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion lub wodnych mszaków”
(Interpretation Manual EU28, 2013). Jako gatunki wskaźnikowe są tam wskazane włosieniczniki poza Ranunculus
circinatus, mech zdrojek (Fontinalis antipyretica) oraz niektóre inne taksony roślin wodnych Myriophyllum spp.,
Callitriche spp., Sium (Berula) erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp. Przyjęcie takiej listy gatunków
wskaźnikowych powoduje dość zróżnicowaną interpretację i definiowanie siedliska w różnych krajach Europy
(Puchalski 2008). W przeprowadzonym monitoringu zastosowano metodykę bazującą na powszechnie zalecanych
i stosowanych metodykach monitoringu i oceny stanu ekologicznego wód płynących i stanu ochrony siedliska
przyrodniczego 3260 (Szoszkiewicz i in. 2012), zmodyfikowaną i uzupełnioną o elementy wynikające z doświadczeń
i obserwacji wykonawców, jak i wskazówek oraz sugestii ekspertów zespołu LIFEDrawaPL z RDOŚ w Szczecinie.
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Fot. 2. Wykonanie pryzm w szerszej rzece wymagało usypania drogi technologicznej w korycie: pryzma 0 przy ujściu Suchej
w Drawieńskim Parku Narodowym, w dali maszyna w trakcie realizacji pryzmy Sucha 1 (fot. A. Furdyna)



W ramach niniejszego zadania za wskaźnikowe dla omawianego siedliska przyjęto przede wszystkim gatunki
włosieniczników: włosienicznik wodny (Ranunculus aquatile), włosienicznik Baudota (Ranunculus baudotii), włosienicznik
rzeczny (Ranunculus fluitans), włosienicznik tarczowaty (Ranunculus peltatum), włosienicznik pędzelkowaty (Ranunculus
penicillatum), włosienicznik skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllum) oraz Ranunculus pseudofluitans - gatunek do
niedawna w Polsce nie notowany, ale wg najnowszych danych i doniesień naukowych jego występowanie jest
bardzo prawdopodobne.

Uwzględniono w waloryzacji także inne gatunki wskaźnikowe dla związku Ranunculion fluitantis i istotne dla
funkcjonowania siedliska: rzęśle (Callitriche sp.), mszaki - głównie zdrojek pospolity (Fontinalis antipyretica) i wątro-
bowiec (Scapania undulata) oraz krasnorost (Hildenbradia rivularis), rdestnicę nawodną (Potamogeton nodosus)
i stwierdzone w ostatnich latach w Drawie mieszańce rdestnic (Kraska i in. 2013), a także występowanie roślin
wskaźnikowych dla stref zasilania podziemnego jak: potocznik wąskolistny (Berula erecta), przetacznik bobowniczek
(Veronica beccabunga) i rukiew wodna (Nasturtium officinale).

Brak na danym stanowisku któregokolwiek z ww. taksonów wskaźnikowych roślin nie pozwala na zaliczenie cieku
do siedliska 3260. Z drugiej strony należy uwzględnić dość szeroką skalę ekologiczną niektórych z pozostałych - poza
włosienicznikami - taksonów wskaźnikowych i możliwość ich występowania także poza siedliskiem 3260 - np.
w warunkach nasilonej antropopresji niesprzyjającej wykształceniu się siedliska. Przykładowo mech zdrojek
(Fontinalis antypiretica) i krasnorost (Hildenbrandia rivularis) występują też w eutroficznych wodach stojących.

W przeprowadzonych badaniach przyjęto, że za siedlisko 3260 należy uznać każdy naturalny odcinek rzeki,
w którym występują włosieniczniki (poza włosienicznikiem krążkolistnym). Ponadto siedliskiem 3260 są naturalne
cieki, w których - przy braku włosieniczników - występują taksony z listy innych roślin wskaźnikowych (z pokryciem
minimum 3 w skali MMOR), a żaden z pozostałych parametrów hydromorfologicznych lub środowiskowych nie
wskazuje na warunki złe (U2). Zgodnie z zasadami monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000
(Szoszkiewicz, Gebler 2012) dla każdego wskaźnika określone zostały granice, które określają warunki właściwe (FV),
niezadawalające (U1) i niekorzystne/złe (U2) dla rozwoju i zachowania siedliska. Zestawienie to obejmuje zarówno
parametry mające pozytywne znaczenie dla rozwoju siedliska, jak i parametry negatywne, np. zacienienie koryta
rzeki czy obce gatunki inwazyjne.

Ocena stanu ekologicznego rzek na danym stanowisku została określona bioindykacyjnie na podstawie
Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR) (Szoszkiewicz i in. 2010), który obliczany jest na podstawie badań MMOR.
Indeks MIR jest wskaźnikiem pozwalającym na ocenę stanu ekologicznego rzeki i stopnia jej degradacji, związanej
z eutrofizacją wód, w 5-stopniowej skali zgodnej z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (RDW). Zebrane dane
posłużyły do waloryzacji i oceny warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej ze związku Ranunculion
fluitantis oraz jej aktualnego stanu na podstawie oceny wskaźników cząstkowych.

Wyniki
Ocena rozwoju siedliska przez szacowanie powierzchni płatów Ranunculion sp.

Istotą znaczenia obecności sekwencji pryzm oraz plos pomiędzy nimi jest fakt, że znaczna część wody przepływa przez
wyniesioną ponad ogólny profil podłużny dna żwirowo-kamienną pryzmę, dzięki czemu powstaje dobrze natleniona
warstwa stabilnego dna z licznymi przestrzeniami między ziarnami żwiru i kamieni, idealne siedlisko dla wielu gatunków
bakterii, glonów (Hildebrandtia rivularis), mchów wodnych (Fontinalis antipyretica), ale także pozostałych gatunków
właściwych dla związku Ranunculion fluitantis. Na wybranych odcinkach, przede wszystkim na Drawie poniżej ujścia
Suchej, obserwowano zmiany w pokryciu dna płatami włosieniczników, głównie Ranunculus pseudofluitans z uwagi,
z jednej strony, na łatwość obserwacji i rozpoznania, z drugiej na szczególną wrażliwość włosieniczników, poza krążko-
listnym, na pogorszenie stanu wód cieku. Pominięto
drugi z wyraźnie poszerzających pokrycie dna
gatunków - rzęśl z uwagi na szersze spektrum
odporności.

Na objętym szczegółowymi obserwacjami
odcinku 250 metrów Drawy poniżej ujścia Suchej
wykonano 3 pełnowymiarowe pryzmy oraz
1 niepełną pomiędzy nimi (ryc. 1).

W tabeli 1 zestawiono wyniki obserwacji przed
wykonaniem pryzm oraz rok po wsypaniu żwiru.
Na podstawie tych obserwacji sporządzono sche-
mat rozwoju pełnej postaci związku Ranunculion
fluitantis na tym testowym odcinku Drawy (ryc. 3).
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Tab. 1. Parametry pryzm i wyniki obserwacji płatów włosieniczników
na pryzmach na Drawie poniżej ujścia Suchej



Na wszystkich 4 pryzmach zaobserwowano średnio dwukrotny wzrost pokrycia płatami Ranunculus pseudofluitans
już w pierwszym roku po ich wykonaniu. Potwierdzają to obserwacje na innych stanowiskach, łącznie z pojawem płatów
w miejscach, gdzie przed wykonaniem pryzm roślin tych nie było. Taka sytuacja wystąpiła np. na dopływach Regi:
Sąpólnej, gdzie miejsce włosieniczników zajmuje rzęśl, w związku z wyjątkowo dużą emisją biogenów ze źle działającej
oczyszczalni ścieków w Nowogardzie oraz obecnością dużego stada bydła (1000 sztuk) na łąkach powyżej stanowisk
oraz Uklei, gdzie włosieniczniki, podobnie jak na Drawie, samoistnie zasiedliły pryzmy wykonane przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w roku 2019.

Z monitoringu przeprowadzonego w sierpniu 2020 roku wynika, że pryzmy w różny sposób wpływają na hydrody-
namikę przepływu rzecznego. Pewien ogólny obraz daje porównanie wartości uśrednionych dla wszystkich
monitorowanych stanowisk z podziałem na wartości średnie dla całego badanego odcinka rzeki (około 30 m) i dla
samej pryzmy (tab. 2).
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Tab. 2. Wybrane średnie parametry hydromorfologii przepływu i natlenienia wody dla wszystkich monitorowanych odcinków

Ryc. 3. Schemat rozwoju pełnej postaci związku Ranunculion fluitantis na odcinku Drawy w dół od ujścia Suchej w Drawieńskim
Parku Narodowym (źródło A. Furdyna)



Pryzmy zostały posadowione na bardzo różnych pod względem morfologicznym odcinkach rzek. Z tego powodu
szereg parametrów pryzm (długość, szerokość, powierzchnia, wielkość przepływu) są bardzo różne. Przykładowo:
średnia powierzchnia pryzmy wynosi 213 m2, przy minimalnej 18 m2 na stanowisku Korytnica 18 i maksymalnej
756 m2 na stanowisku Drawa 4A. Średnia głębokość pryzmy wynosi 44 cm, przy zakresie od 2 cm (stanowisko
Drawa 1A) do 124 cm (stanowisko Drawa 4A). Średnia prędkość przepływu wody na pryzmie wynosi 0,43 ms-1 i jest
większa niż dla całego odcinka, gdzie średnia wynosi 0,37 ms-1. Wzrost prędkości przepływu wody w obrębie
pryzmy nie ma jednak wpływu na zwiększenie turbulencji (TI) obliczonej jako odchylenie standardowe od wartości
chwilowych prędkości przepływu. Na pryzmie średnia wartość turbulencji wynosi 0,11 ms-1, natomiast na całym
odcinku pomiarowym 0,12 ms-1. Z tabeli 2 wynika, że pryzmy praktycznie nie wpływają na zwiększenie nasycenia wody
tlenem i stężenie tlenu rozpuszczonego. Taka interpretacja może być jednak myląca. Obecność pryzmy wpływa
na dynamikę przepływu nie tylko w obrębie samej pryzmy, ale również przed jej zapleczem i za jej skłonem.
Wskazują na to również obliczenia wielkości turbulencji wody jak i wykresy obrazujące rozkład prędkości przepływu
wody na całym odcinku dla wybranych stanowisk (ryc. 3, 4). Przeprowadzenie szczegółowych pomiarów
na odcinku około 30 m koryta rzeki sprawia, że praktycznie cały taki odcinek leży w zasięgu oddziaływania pryzmy
na hydrodynamikę przepływu. Ponadto na prędkość przepływu i wielkość turbulencji wpływają inne elementy
morfologiczne koryta lub jego zabudowy nie powiązane wprost z pryzmami, np. wyboje za przepustem, jak
na stanowisku Płociczna 23, lub przerzucenie nurtu pod wklęsły brzeg, jak na stanowisku Drawa 13B. Pomierzone
wartości natlenienia wody wynikają również z terminu prowadzonego monitoringu - przy niższych temperaturach wody
należy się spodziewać zwiększenia stężenia tlenu rozpuszczonego i tym samym jego większego zróżnicowania
również przy przepływie przez pryzmę.

Ocena warunków siedliskowych na 26 stanowiskach z pryzmami wykazała, że struktura i funkcje rzeki
włosienicznikowej były tam zróżnicowane (tab. 3). Stan właściwy dla struktury i funkcji rzeki włosienicznikowej (FV)
wykazywało 42% stanowisk spośród 26 monitorowanych. Były to górne odcinki Drawy w Rzepowie i w Głęboczku,
Drawy przy Ujściu Suchej i Płocicznej, Korytnicy koło Jaźwin, Radwi we Wronim Gnieździe i Grabowej w Lejkówku.
Stan zły (U2), stwierdzony w przypadku 19% stanowisk, był spowodowany różnymi czynnikami. Jedno z nich położone
jest na Drawie przed Złocieńcem (stanowisko 4A), gdzie pryzma zlokalizowana jest na odcinku o bardzo powolnym
przepływie wody, a zdeponowany materiał mineralny pogrąża się w osadach organicznych zalegających na dnie
koryta. Powyżej pryzmy koryto rzeczne jest zajęte przez zbiorowiska roślinne typowe dla żyznych, stojących wód
na podłożu organicznym, co w perspektywicznie może oznaczać wkraczanie na pryzmę zbiorowisk nawiązujących do
żyznych wód stojących lub o słabym przepływie. Pozostałe występują na Płocicznej (stanowiska 23, 24A i 24B).
Zły stan jest tam spowodowany nadmiernym zacienieniem, obecnością roślin inwazyjnych lub utratą potencjału
wskutek zalewu bobrowego. W trakcie kartowania jedynie na 19% stanowisk stwierdzono obecność gatunków
włosieniczników. Były to pryzmy na Drawie przy ujściu Suchej i Płocicznej, na Korytnicy poniżej Mirosławca i na
Radwi we Wronim Gnieździe. Uwzględniając znaczenie innych gatunków wskaźnikowych dla perspektywy
powstania i stabilnego trwania siedliska typowego dla związku Ranunculion fluitantis oceniono, że stan właściwy
dotyczy 50% stanowisk z pryzmami. Perspektywy złe oszacowano na 11% stanowisk. Wśród nich jest już
wskazywane stanowisko na Drawie przed Złocieńcem (4A), stanowisko na Płocicznej (24B) z zalewem bobrowym
i pryzma zbudowana przy wypływie Drawy z jeziora Prosino (1B), gdzie przy minimalnym przepływie wody masowo
występowały glony nitkowate i roślinność typowa dla żyznych wód stojących.
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Ryc. 3. Stanowisko Drawa 3B Głęboczek w górze rzeki - głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) i zawartość
tlenu rozpuszczonego (O2 rozp.) w przekroju podłużnym koryta rzeki



Dyskusja i podsumowanie
Silnie porowa struktura wyniesionych form korytowych zbudowanych ze żwiru i kamieni sprzyja zasiedlaniu przez
larwy wielu gatunków owadów Plecoptera, Ephemeridae i innych związanych z ciekami żwirodennymi.
W porównaniu z dnem cieku uregulowanego, struktura ta oferuje stabilną, wielopiętrową możliwość zasiedlania, co
zwiększa efektywność wyłapywania materii przez jej mieszkańców. Właściwy skład gatunkowy, tak roślin jak
i bezkręgowców, ma wpływ na ocenę stanu ekologicznego. Jednocześnie bezkręgowce determinują warunki
pokarmowe dla larw i narybku ichtiofauny, stąd interakcje w ramach pryzmy są wielopoziomowe. Sama pryzma jest
także miejscem rozrodu wielu gatunków ichtiofauny reolitofilnej, stąd znaczenie obecności tych form
morfologicznych determinuje stan ekologiczny cieku oceniany poprzez wskaźniki od indexu makrofitowego, przez
index bezkręgowców, po index rybny.

Podczas prac koncepcyjnych wypracowano wspólne założenia, w oparciu o wcześniejsze działania wykonane
punktowo przez różne podmioty instytucjonalne (w ramach wcześniej wykonanych projektów dofinasowanych
z narzędzia LIFE+ i NFOŚiGW (Niebieski Korytarz Rzeki Ina, podobny zrealizowany na Redze), działania zrealizowa-
ne przez NGO (Towarzystwo Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy np. tarliska w kilku mniejszych ciekach), Ab Ovo
(Tarliska Górnej Raby) oraz naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zbieżność osób
biorących udział w tych mniejszych projektach pozwoliła na wykorzystanie płynących z nich doświadczeń przy opra-
cowaniu koncepcji dla Drawy. W efekcie szacunki w stosunku do wykonania różniły się o kilka procent, co nie miało
istotnego wpływu na realizacje zadań zgodnie z planem. Realizacja działania ujawniła też znaczenie planowania
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Tab. 3. Ocena warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej jako siedlisk 3260 na monitorowanych pryzmach

Ryc. 4. Stanowisko Radew 25 Wronie Gniazdo - głębokość do dna koryta (H), prędkość przepływu wody (v) i zawartość tlenu
rozpuszczonego (O2 rozp.) w przekroju podłużnym koryta rzeki



logistyki przedsięwzięcia. W często silnie zatorfionych dolinach pomorskich rzek, wybór lokalizacji pod kątem
technologii dostarczenia mieszanki na miejsce wykonania nabrał szczególnego znaczenia. Doświadczenia pokazały,
że także na takich odcinkach możliwe jest wykonanie renaturyzacji, jednak konieczne jest przewidzenie dodatkowych
kosztów transportu na etapie koncepcji i szacowania. Doświadczenia te uznać trzeba za praktyczne wdrożenie dobrych
praktyk w renaturyzacji rzek do powielenia w innych projektach.

Podkreślenia wymaga fakt ubogiej literatury opisującej wyniki działań renaturyzacyjnych w dłuższej perspektywie
czasowej. Najstarsze wykonane w regionie działania wykonano zaledwie około 10 lat temu. Istnieje pilna potrzeba
objęcia takich odcinków długoterminowym monitoringiem naukowym dla poszerzenia stanu wiedzy o skutkach
renaturyzacji dla ekosystemów rzecznych. Pierwsze raporty przyniosły obiecujące wyniki, wypadły jednak w mało
zmiennym cyklu hydrologicznym, przy opadach poniżej średniej z wielolecia. Potrzeba podobnych badań z różnych
typów lat hydrologicznych, by w pełni móc ocenić efekty dla środowiska.

Podczas działań renaturyzacyjnych należy uwzględniać, że przekształcenia niektórych odcinków monitorowanych rzek
są bardzo duże. Przykładem bardzo niekorzystnej antropogenicznej transformacji koryta może być odcinek
Grabowej od Nowego Żytnika do ujścia Bielawy. W latach 80. XIX w. długość tego odcinka naturalnie meandrującej
rzeki wynosiła 29 km. Po pracach regulacyjnych związanych z wykorzystaniem doliny dla produkcji łąkarskiej, budowie
systemów nawadniających, budowie 3 młynów wodnych, przepraw drogowych i kolejowych, rzeka została skróco-
na do 19 km. Budowa pryzm na tym odcinku rzeki jest próbą przywracania, choćby punktowo, zbliżonych do natu-
ralnych warunków morfologicznych koryta (stanowisko w Lejkówku). Jednak bez szerszej renaturyzacji, poza kory-
tem również w dnie doliny, działania takie mogą dać jedynie ograniczone efekty (Florek 2008, Mihov, Hristov 2011).

Poczynione obserwacje wskazują na silny związek renaturyzacji i powrotu głównych roślin wskaźnikowych ze związku
Ranunculion fluitantis na odcinki poddane zabiegowi odtwarzania naturopodobnej morfologii koryta, pod warunkiem,
że stan fizykochemiczny wód nie przekracza granic odporności danego gatunku na poziom biogenów. Potwierdza to
wskazanie (Puchalski 2004, Szoszkiewicz 2012, Szpikowski i in. 2016) gatunków ze związku Ranunculion fluitantis jako
wskaźników stanu ekologicznego rzek. Obecność Ranunculus sp. poza R. circinatus świadczy o bardzo dobrym stanie
rzeki, wystarczającym dla najbardziej wrażliwych grup bezkręgowców oraz ichtiofauny (fot. 3, 4). Obecność
Calitriche sp. daje nadzieję, że renaturyzacja pozwoli wrócić także Ranunculus sp. Nie zmienia to faktu, że obok
renaturyzacji nadal konieczne są działania redukujące emisję biogenów w zlewniach.
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Fot. 3. Koryto Drawy przy ujściu Suchej: kilka miesięcy po wykonaniu pryzm płaty Ranunculus fluitans pokryły całe dno rzeki
(fot. A. Furdyna)



Monitoring pryzm wykazał zasadność przyjętej
koncepcji i zastosowanych rozwiązań technicznych. Pryz-
my zostały na ogół dobrze wkomponowane w koryto
rzeczne. Daje to podstawy do uznania, że po pewnym
czasie relaksacji i dostosowania do przepływu fluwialne-
go nabiorą one cech naturalności. Będzie się to przejawiało
różnicowaniem składu granulometrycznego materiału
pryzm - wzrostem udziału drobnej frakcji piaskowej
i ilastej, głównych składników rumowiska dennego
i zawiesiny transportowanej w wodzie rzecznej. Nie
powinno to zasadniczo pogorszyć właściwości tarliskowych
pryzm, natomiast może sprzyjać ich zasiedlaniu przez
roślinność wodną. Jedynie trzy spośród 26 ocenionych
pryzm wydają się aktualnie nie spełniać oczekiwań.
Na stanowiskach 1B Prosinko i 4A Złocieniec na Drawie
występuje bardzo mały spadek koryta rzecznego i zalegają
na dnie osady organiczne. W takich warunkach pryzma
jedynie wstrzymuje przepływ wody, a jej materiał pogrąża
się stopniowo w osadach podłoża. Należy przy tym dodać,
iż w przypadku pryzmy w Prosinku jej funkcjonowanie
może ulec zdecydowanej poprawie w warunkach
przepływu większego niż ten obserwowany w sierpniu
2020 roku. Natomiast stanowisko 24 B na Płocicznej
zostało zniszczone zalewem bobrowym.

Ocena wpływu budowy pryzm na siedlisko 3260
w krótkiej perspektywie czasowej jest utrudniona, po-
nieważ roślinność nie zdążyła jeszcze, lub na ogół w małym
stopniu opanowała pryzmy. Przeprowadzone kartowania
wykazały, że kamienno-żwirowa pryzma staje się
elementem przywracania naturalnej morfologii koryta
rzecznego. Intensyfikacja prędkości przepływu wody
i zwiększenie turbulencji przepływu poprzez zmianę
charakteru powierzchni granicznej pomiędzy wodą
a dnem, zwiększenie natlenienia wody, poprawa warun-
ków dla rozwoju roślinności reofilnej, typowej dla siedliska
3260 obejmuje najprawdopodobniej nie tylko samą
pryzmę, ale również dłuższy odcinek koryta położony

przed nią i za nią. Do wykazania tego wskazane były
jednak badania i pomiary na dłuższych odcinkach
koryta rzecznego. Początkowe etapy odtwarzania siedliska
3260, pomijając spektakularne odtworzenia na Drawie koło
ujścia Suchej, były już obserwowane w sierpniu 2020 roku,
krótko po budowie większości pryzm. Jako początkowy
etap sukcesji roślinności widoczne było pojawianie się
na kamieniach krasnorostu (Hildenbrandia rivularis),
np. na stanowiskach 1A, 2A, 2B i szeregu innych.
W dalszej kolejności pojawiają się inne gatunki typowe dla
siedliska, np. potocznik wąskolistny (Berula erecta) i inne.
Na niektórych stanowiskach odnotowano bardzo szybką
sukcesję roślinności i skład gatunkowy typowy dla
siedliska 3260 - włącznie z występowaniem włosienicz-
ników, np. dla stanowisk 13A i 13B.

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie
następujących praktycznych wniosków i zaleceń dla
stanowisk z wybudowanymi pryzmami żwirowo-
kamiennymi:

wskazane jest wznoszenie kolejnych pryzm, jednak
lokalizacja musi być poprzedzona dokładnym rozpoz-
naniem hydrodynamiki koryta rzecznego, głównie pod
kątem spadku koryta - budowa pryzm na odcinkach
o znikomym spadku podłużnym przynosi odwrotne
rezultaty: wytworzenie zastoiska wody i sedymentację
zawiesiny,
należy przewidzieć kolejny etap monitoringu pryzm pod
kątem dynamiki sukcesji roślin wodnych i tym samym
możliwości przywracania naturalnego charakteru koryta,
należy prawnie zakazać wszelkich prac melioracyjnych
na stanowiskach i co najmniej na odcinkach rzeki 500
m w górę i w dół od pryzm.
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Fot. 4. Właściwy stan dna cieku to podstawa obecności roślin wodnych ważnych dla pozostałych organizmów - płat
Groenlandia densa w Starej Radwi (fot. A. Furdyna)
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Changes in the structure
of ichthyofauna, with particular
emphasis on species native to Drawa
basin and selected sites in Radwia
and Grabowa catchments in years
2019-2020

Streszczenie
W ramach projektu LIFEDrawaPL prowadzono monitoring ichtiofauny na 56 stanowiskach, z czego 26 usytuowano
bezpośrednio na Drawie, 9 na jej dopływach (Korytnica 7, Płociczna 1, Struga Czaplinecka 1), 9 w zlewni Radwi
oraz 12 w dorzeczu Grabowej. Badania prowadzono w 2 sezonach: jesienią 2019 r. i wiosną lub jesienią 2020 r.
W sumie w latach 2019-2020 na łącznie 112 stanowiskach badawczych odłowiono 20 477 sztuk ryb i minogów
należących do 34 gatunków. Najwyższą stałością występowania w obydwu etapach monitoringu charakteryzowały
się kiełb i okoń, C% odpowiednio I etap 91,4% i 77,1% oraz II etap 85,7% i 77,1%. Bardzo często stwierdzany był też
kleń - ponad 62% i 65% monitorowanych stanowisk. Z pozostałych gatunków, na co najmniej połowie z badanych
stanowisk, występowały: płoć (obydwa etapy) oraz koza i miętus (tylko II etap). Podobnie kształtuje się wskaźnik
dominacji. W I etapie najwięcej złowiono kiełbia (D ponad 36%) oraz płoci i okonia (dla obydwu D ponad 15%),
natomiast w II etapie różnice nie są już tak znaczne, ale nadal dominują kiełb (23,2%) i płoć (19,7%), natomiast
co bardzo ciekawe dość liczna jest też koza (12,5%).

Summary
As part of LIFEDrawaPL project 56 research sites have been designated to monitor ichthyofauna, 26 of which were
located directly on Drawa River, 9 on tributaries (7 on Korytnica River, 1 on Płociczna River, and 1 on Struga
Czaplinecka River), 9 in Radwia River catchment and 12 locations in Grabowa River basin. Monitoring was carried
out during 2 seasons: autumn 2019 and spring or autumn 2020. Over the 2019-2020 period 20,477 specimens
of fish and lampreys, belonging to 34 different species, were caught in a total of 112 research sites. The species with
highest rate (C%) of repeated occurrence during both stages was gudgeon and perch, present in 91,4 (gudgeon) and
77,1% (perch) of the research sites during stage I, and in 85,7 (gudgeon) and 77,1% (perch) of the research sites
during stage II. Another frequently occurring species was chub - found in 62 and 65% of the research sites. Other
species detected in at least half of the sites were: common roach (stages I and II), spined loach and burbot (stage
II only). Predominant species index (D%) was comparable. During stage I it was mainly gudgeon (D over 36%),
common roach and perch (D more than 15%). During stage II there was no significantly predominant species,
although the most numerous was again gudgeon (23.2%) and roach (19,7%). An unexpectedly large number
of spined loach (12,5%) was also observed.

Słowa kluczowe: ichtiofauna, perspektywa zachowania gatunku, Drawa, renaturyzacja
Key words: ichthyofauna, future prospects for preserving the species, Drawa River, renaturalisation
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Wstęp
Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią
podsumowanie monitoringu ichtiofauny prowadzonego
w latach 2019-2020 zgodnie z założeniami działania D3
o nazwie Monitoring ryb i minogów z Załączników II,
IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględ-
nieniem: 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". Projekt ten
zakładał m.in. udrożnienie zlewni rzeki Drawy dla węd-
rówek ryb (szczególnie dwuśrodowiskowych) poprzez
budowę 4 przepławek oraz innych usprawnień w postaci,
np. bystrotoków na barażach technicznych usytuowanych
zarówno w głównym korycie Drawy, jak i w jej dopływach.
Ważnym elementem projektu była też budowa
sekwencji bystrzy - ploso o żwirowym podłożu oraz
usypywanie sztucznych tarlisk dla gatunków litofilnych,
które sytuowano poza Drawą również w zlewniach
Grabowej i Radwi.

Na przedsięwzięte w ramach zadania pn. „Monitoring
ilościowy i jakościowy ichtiofauny” prace składały się
typowe badania bonitacyjne oraz ocena występujących na
stanowisku parametrów abiotycznych niezbędnych do
wypełnienia tzw. protokołu EFI. Zgodnie z metodyką
zaproponowaną w podręczniku „Monitoring gatunków
zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III.” (GIOŚ
2012, Warszawa, pod red. M. Makomaska-Juchiewicz
i P. Baran) określono również wybrane elementy
hydrologiczne i morfologiczne środowiska wodnego
na podstawie parametrycznej charakterystyki oraz
przeprowadzono ocenę stanu populacji i siedlisk tzw.
naturowych gatunków ryb i minogów. Potrzebne dane

zostały zebrane m.in. w wyniku elektropołowów.

W sumie badania monitoringowe prowadzono dwukrot-
nie na każdym z wytypowanych 56 stanowisk (co daje
łącznie 112 badań bonitacyjnych), a wszystkie dane
uzyskane tą drogą zamieszczono odpowiednio w 2
raportach cząstkowych (sprawozdaniach etapowych),
sporządzonych osobno dla każdego etapu prac monito-
ringowych oraz podsumowującym raporcie końcowym.

Materiał i metody badań
Zgodnie z ww. metodyką wykorzystywaną przez GIOŚ
w ramach PMŚ (Makomaska - Juchiewicz i Baran, 2012)
na wybranych stanowiskach przeprowadzono badania
monitoringowe mające na celu ocenę stanu populacji
i stanu siedlisk danego gatunku ichtiofauny w oparciu
o wybrane wskaźniki. Ocena stanu populacji opiera się
głównie na wskaźnikach dotyczących zagęszczenia
i struktury populacji. Ocenę stanu siedliska dla wszystkich
stanowisk monitoringu ryb, będących przedmiotem zain-
teresowania Wspólnoty, dokonuje się na dwa sposoby:
w oparciu o nowy indeks rybny EFI+, opisujący łączną reak-
cję całego zespołu ichtiofauny wyrażającą się w zmianach
zagęszczenia poszczególnych funkcjonalnych grup

gatunków ryb (gildii) na abiotyczne i biotyczne czynniki śro-
dowiskowe oraz w oparciu o ocenę siedliskową bazująca
na sześciu wybranych elementach hydromorfologiczej
oceny wód płynących (dla potrzeb Ramowej Dyrektywy
Wodnej), opisujących abiotyczne parametry środowiska
rzecznego. Potrzebne dane zostały zebrane m.in.
w wyniku elektropołowów. Na stanowisku połowu okreś-
lono przynależność gatunkową złowionych osobników
i ich liczbę. W przypadku stwierdzenia gatunków ryb
z załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej dokona-
no dodatkowo pomiaru ich długości całkowitej
(longitudo totalis). Pozostałe gatunki ryb sortowano na pod-
stawie długości całkowitej na dwie klasy wielkości
(>150 mm, ≤150 mm). Tak uzyskane dane pozwoliły
również na ocenę składu i struktury ichtiofauny
na stanowiskach badawczych oraz ich zmian w poszcze-
gólnych sezonach badawczych.

Stanowisko monitoringu musi być reprezentatywne
dla danego typu wód płynących, dlatego podczas
wyznaczania stanowisk przyjęto kryterium 4 typów
różniących się od siebie odcinków badawczych tj.:

całkowicie naturalne odcinki cieków,
odcinki poddane silnej antropopresji, np. poniżej baraży
technicznych, ośrodków hodowli ryb (bardzo licznych
we wszystkich 3 zlewniach) czy też w zabudowie
miejskiej,
odcinki poddane renaturalizacji przed rozpoczęciem
monitoringu,
odcinki, na których w ramach projektu strukturę dna
uzupełniano różnym frakcjami żwiru i kamieni, tworząc
w ten sposób tarliska czy też sekwencje bystrzy.

Podstawą do szczegółowej lokalizacji danego stanowiska
badawczego był raport pt. „Monitoring struktury
jakościowej i ilościowej ichtiofauny wraz charaktery-
styką zespołów bezkręgowców jako bazy pokarmowej
dla ryb”, przedstawiający wyniki uzyskane w roku 2015
w ramach „Monitoringu stanu początkowego - „0”.
Jednakże zachowując ogólną liczbę przyjętych wtedy 56
stanowisk, z części stanowisk (głównie łodziowych na
Drawie poniżej ujścia Płocicznej oraz Radwi, jak również
stanowiska na Starej Drawie, gdzie ze względów
logistycznych - poligon, zrezygnowano z działań renatu-
ralizacyjnych) badanych w ramach monitoringu stanu „0”,
jako nieprzydatnych na potrzeby aktualnego monitorin-
gu, zrezygnowano. W toku prac lokalizacja miejsc
monitoringu została więc doszczegółowiona do
oczekiwanego efektu prowadzonego monitoringu
m.in. oceny zmian składu i struktury ichtiofauny będących
następstwem budowy sekwencji bystrzy, czy też jakości
siedlisk ichtiofauny na niektórych ciekach, na których
przeprowadzono działania związane z reintrodukcją
rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). Ostatecznie
monitoring przeprowadzono na 56 stanowiskach,
z czego 26 usytuowano bezpośrednio na Drawie, 9 na jej
dopływach (Korytnica 7, Płociczna 1, Struga Czaplinecka 1),
9 w zlewni Radwi oraz 12 w dorzeczu Grabowej.

Badania ichtiofauny prowadzono etapowo w dwóch
sezonach badawczych, na każdym z wytypowanych
stanowisk (co daje łącznie 112 badań monitoringowych).
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I tak odpowiednio w I etapie monitoring prowadzono od 9 listopada 2019 r. do 5 stycznia 2020 r., tj. w okresie
późnojesiennym, ponieważ w ramach badań oceniano również efekt tarła ryb łososiowatych (poprzez notowanie
obecności tarlaków oraz gniazd tarłowych). Natomiast II etap planowano przeprowadzić w okresie wiosennym
2020 r. (ze względu na spodziewaną obecność tarlaków minogów). Jednakże termin wykonania badań na części
stanowisk (w sumie 13) przesunął się w stosunku do planowanego, czego przyczyną było późne wykonanie prac
związanych z budową bystrzy oraz czas potrzebny na utworzenie się nowego siedliska. W efekcie monitoring
przeprowadzono w miesiącach maj-czerwiec oraz październik 2020 r.

W sumie w latach 2019-2020, na łącznie 112 stanowiskach badawczych odłowiono 20 477 sztuk ryb i minogów
należących do 34 gatunków. Ich zestawienie wraz z nazwami łacińskimi zawiera tab. 1. Natomiast poniżej
przedstawiono wyniki połowowe uzyskane w poszczególnych etapach.

Łącznie w 56 elektropołowach I etapu monitoringu (rok 2019/20) w zlewniach rzek Drawa, Grabowa i Radew stwier-
dzono 10 602 sztuk ryb i minogów należących łącznie do 33 gatunków. Odpowiednio 8661 sztuk i 30 gatunki
w Drawie, 814 sztuk i 8 gatunków w Grabowej oraz 1138 sztuki i 17 gatunków w Radwi. Spośród gatunków
litofilnych, a więc najbardziej wymagających jeśli chodzi o warunki środowiskowe, złowiono aż 9 gatunków ryb
i 1 gatunek minoga. Gatunki lito-fitofilne (indyferentne) były reprezentowane przez 4 gatunki ryb, a najliczniejszą grupą
ekologiczną było 13 gatunków fitofilnych. Gatunki psammofilne były reprezentowane przez kiełbia, strzeblę
potokową i śliza. Różanka (gatunek naturowy, podlegający ochronie), jedyny w wodach Polski przedstawiciel
ostrakofilów, w tym etapie badań została zanotowana na 14 stanowiskach. Z rzadszych gatunków o wysokich
wymaganiach środowiskowych stwierdzono na 10 stanowiskach głowacza białopłetwego. Jeszcze bardziej liczny był
pstrąg potokowy - 22 stanowiska. Z innych gatunków naturowych tylko na 3 stanowiskach stwierdzono piskorza.
Natomiast minogi strumieniowe występowały na 9 stanowiskach, a najliczniejszym gatunkiem naturowym była koza,
którą zanotowano 18 razy. Tylko jednokrotnie notowano łososia i lipienia. Również jednokrotnie w czasie połowów
badawczych stwierdzono troć wędrowną, jednakże również kilka razy notowano larwy i młodzież z rodzaju Salmo,
które mogły być trocią, niestety na miejscu w terenie nie udało się ich zidentyfikować. Najczęściej natomiast
łowiono kiełbia (36 stanowisk) oraz okonia (32 stanowiska). W II etapie monitoringu (rok 2020) łącznie również
w 56 elektropołowach stwierdzono 9 785 sztuk ryb i minogów należących łącznie do 28 gatunków. Odpowiednio
7804 sztuk i 25 gatunków w Drawie, 718 sztuk i 8 gatunków w Grabowej oraz 1263 sztuki i 13 gatunków w Radwi.
Spośród gatunków litofilnych złowiono w wyżej opisanych dorzeczach 8 gatunków ryb i 1 gatunek minoga.
Gatunki lito-fitofilne (indyferentne) były reprezentowane przez 4 gatunki ryb, a najliczniejszą grupą ekologiczną było
ponownie 10 gatunków fitofilnych. Gatunki psammofilne były reprezentowane przez kiełbia, strzeblę potokową
i śliza. Różanka została zanotowana na 9 stanowiskach. Z rzadszych gatunków o wysokich wymaganiach środowi-
skowych stwierdzono na 9 stanowiskach głowacza białopłetwego oraz pstrąga potokowego na 20 stanowiskach.
Z innych gatunków naturowych tylko na 2 stanowiskach stwierdzono brzanę. Natomiast minogi strumieniowe
występowały aż na 19 stanowiskach. Podczas tegorocznego monitoringu najliczniejszym gatunkiem naturowym była
ponownie koza, którą zanotowano 21 razy. Znowu tylko jednokrotnie notowano lipienia, poza tym nie stwierdzono
w tym roku już łososia, piskorza oraz troci wędrownej. Poza tym ponownie najczęściej łowiono kiełbia (33 stanowiska)
oraz okonia (29 stanowisk).

Poza ww. raportem z monitoringu „0” (Żurek, 2016) oraz pracą Czerniawskiego i innych (2016), dotyczącą „tylko”
dorzecza Drawy, brak jest za okres ostatnich 5 lat innych szczegółowych informacji na temat składu i struktury
ichtiofauny w objętym monitoringiem obszarze, które można by użyć jako dane porównawcze do własnych wyników.

Na 9 stanowiskach na Grabowej i 3 na jej dopływach złowiono łącznie w 2 sezonach badawczych 10 gatunków ryb
i 1 minoga. W czasie monitoringu „0” na 10 stanowiskach stwierdzono tylko 4 gatunki, tj. pstrąga potokowego,
minoga strumieniowego, ciernika oraz słonecznicę, która nie była notowana podczas własnych badań. Grabowa i jej
dopływy jeśli chodzi o strukturę ichtiofauny jest bardzo uboga, najwięcej stwierdzonych na stanowisku gatunków ryb
i minogów to tylko 4, jednocześnie na wszystkich stanowiskach (wskaźnik stałości występowania C 100%, przy
wskaźniku dominacji D% w I etapie ponad 57% i prawie 38% w etapie II) zawsze bytował (często tylko jako jedyny
gatunek) pstrąg potokowy.
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Tab. 1. Ryby i minogi stwierdzone podczas badań monitoringowych w latach 2019 i 2020 wraz z oceną zagrożenia
(Witkowski i inni 1999 i 2009)

Objaśnienia: Ra - ryby reofilne dużych cieków; Rb - ryby reofilne małych cieków; E - ryby eurytopowe; L - ryby limnofilne;
CR - gatunki krytycznie zagrożone; NT - gatunki bliskie zagrożeniu; VU - gatunki narażone; CD - gatunki zależne od działań ochronnych;
LC - gatunki mniej zagrożone (Witkowski i in. 1999); P - gatunki chronione; W - wymiar ochronny; S - sezon ochronny; NE - gatunki
o nierozpoznanym statusie; O - gatunek obcy, 1 gatunki odłowione tylko w I etapie, 2 gatunki odłowione tylko w II etapie
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Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie
wysoki stopień zagęszczenia w zlewni tego cieku
obiektów hodowli ryb. Podobne wyniki uzyskano w cza-
sie monitoringu „0”, gdzie nawet jest mowa o monokul-
turze pstrąga potokowego. Subdominantem w etapie I był
natomiast ciernik (D% 33,9 przy C% 41,6), który
niestety w II etapie notowany był już jako dominant
(D% 43,3 przy C% 41,6). Dość liczny w drugim etapie był
też minóg strumieniowy (D prawie 15%).

W zlewni Radwi badania przeprowadzono na 7 stano-
wiskach w jej głównym korycie i na 2 dopływach, notując
w I etapie w sumie 17 różnych gatunków ichtiofauny
(w tym minoga strumieniowego). Podczas II etapu nie
stwierdzono już troci wędrownej, pstrąga tęczowego
oraz różanki i lina. Wyniki z monitoringu „0” dla 11
stanowisk badawczych również wskazują na obecność 17
gatunków, jednakże podczas tamtych badań stwierdzono
także łososia, wzdręgę, strzeblę potokową, jazia i lipienia.
Należy zauważyć, że w zlewni Radwi często na strukturę
i skład ichtiofauny wpływ mają zbiorniki zaporowe, stąd
obecność w połowach różanki czy lina. W I etapie naj-
wyższą stałością występowania charakteryzował się
pstrąg potokowy (ponad 77%), jednak ilościowo domi-
nowała płoć (37,2%) obecna jednocześnie jednakże tylko
na 4 stanowiskach. W II etapie na 7 stanowiskach stwier-
dzono ciernika, który ilościowo nieznacznie ustępował
pstrągowi potokowemu - odpowiednio D% 17,9 i 20,5.
Dla dorzecza Drawy wyznaczono 35 stanowisk monito-
ringu, z tego 9 w dopływach, tj. 7 na Korytnicy i po jed-
nym na Płocicznej i Strudze Czaplineckiej. W sumie
na wszystkich badanych stanowiskach zanotowano ryby
należące do 30 gatunków oraz 1 gatunek minoga, przy
czym brzanę stwierdzono tylko w II etapie, a 6 innych
gatunków tylko w I etapie, m.in. łososia i certę. W czasie
monitoringu „0” badania prowadzono również na 35 sta-
nowiskach, z tego 6 na Starej Drawie i 5 na Korytnicy no-
tując 24 gatunki ryb (bez minogów), w tym 3 gatunków nie
stwierdzono w aktualnym monitoringu, tj, troci wędrow-
nej, lipienia i karasia złocistego. O wiele bardziej
szczegółowe badania prowadził Czerniawski z zespołem
(2016), ponieważ w całym dorzeczu Drawy wyznaczono
aż 144 stanowiska, na których odłowiono ryby przynależne
do 32 gatunków oraz 1 gatunek minoga (strumieniowy).
Pomimo dużej różnicy w ilości badanych stanowisk dane
te są porównywalne, ponieważ w głównym korycie
Drawy zespół Czerniawskiego wyznaczył 29 stanowisk,
ale 3 z nich były poniżej ujścia Płocicznej (obecny moni-
toring 26, w dużej części pokrywający się z tamtymi sta-
nowiskami), a w Korytnicy 8 stanowisk (obecnie 7). Pod-
czas badań zespołu Czerniawskiego zanotowano kilka ga-
tunków, których nie udało się stwierdzić podczas anali-
zowanego w niniejszym raporcie monitoringu, tj. bolenia,
świnkę, jazia, lipienia, różne formy troci oraz karasia po-
spolitego. Zlewnia Drawy, pomimo wielu odcinków pod-
danych silnej antropopresji, nadal zachowała wysoką
jakość gatunkową ichtiofauny, ponieważ oprócz gatunków
typowo ubikwistycznych, które niestety dominują
ilościowo, na większości stanowisk łowiono również
gatunki naturowe i (lub) te o wysokich wymaganiach
środowiskowych. Najwięcej gatunków w ogóle, bo 13,
odłowiono w II etapie na jednym z najciekawszych mor-
fologicznie i siedliskowo stanowisk na Drawie (Sitnica),

gdzie zachował się jeszcze naturalny układ sekwencji
bystrzy. Całkiem ciekawie prezentuje się Korytnica,
ponieważ 12 gatunków odłowiono podczas I etapu na
jednym ze stanowisk poniżej jeziora Nowa Studnica,
natomiast 9-10 gatunków było notowano na kilku innych
stanowiskach na tym cieku.

Najwyższą stałością występowania w obydwu etapach mo-
nitoringu prowadzonego w ramach projektu LIFEDrawaPL
charakteryzowały się kiełb i okoń, C% odpowiednio I etap
91,4 i 77,1 oraz II etap 85,7 i 77,1. Bardzo często stwier-
dzany był też kleń - ponad 62% i 65% monitorowanych
stanowisk. Z pozostałych gatunków na co najmniej
połowie z badanych stanowisk występowały: płoć
(obydwa etapy) oraz koza i miętus (tylko II etap). Podob-
nie kształtuje się wskaźnik dominacji. W I etapie najwię-
cej złowiono kiełbia (D ponad 36%) oraz płoci i okonia (dla
obydwu D ponad 15%), natomiast w II etapie różnice nie
są już tak znaczne, ale nadal dominują kiełb (23,2%) i płoć
(19,7%), natomiast - co bardzo ciekawe - dość liczna jest
też koza (12,5%). Również zespół Czerniawskiego podczas
swoich badań uzyskał bardzo podobne wyniki, ponieważ
najczęściej łowił kiełbia (C 69,4% dla całego dorzecza) oraz
okonia i płoć (61,1% i 50% C), najliczniejsza natomiast była
płoć (D% 28,08) oraz okoń i kiełb (16,7% i 13,2%).

Niestety, wśród złowionych w czasie badań ryb
stwierdzono również gatunki obce naszej ichtiofaunie,
tj. typowo hodowlany pstrąg tęczowy oraz czebaczek
amurski (Radew) i karaś srebrzysty (Drawa), które
najprawdopodobniej dostały się do zlewni tych rzek, jak
już wymieniono z licznych tu obiektów hodowlanych.
W monitoringu „0” jest mowa również o karasiu złocistym
(być może też chodziło o karasia srebrzystego), a Czer-
niawski i inni (2016) w kilku dopływach stwierdzili karpia.

Rzeki, na których prowadzono monitoring, zaliczane są do
tzw. wód łososiowych, gdzie dobre warunki do życia znaj-
dują ryby o wysokich wymaganiach środowiskowych.
Dlatego sporym zaskoczeniem jest to, że tylko jednokrotnie
w czasie badań stwierdzono śliza (Płociczna - 2 razy na tym
samym stanowisku) i lipienia (Grabowa, także dwukrotnie
na tym samym stanowisku), które powinny być równie
liczne jak pstrąg potokowy. Podobnie miętus, który był
częsty w dorzeczu Drawy (odpowiednio 15 i 20 stanowisk
w poszczególnych etapach), ale w Radwi i Grabowej nie
odłowiono nawet 1 osobnika. Z kolei w Drawie tylko na
2 stanowiskach w czasie II etapu złowiono brzanę
(i tylko osobniki jednoroczne), o której wiadomo skądinąd,
że jest tu powszechna (Czerniawski z zespołem stwierdził
ten gatunek w zlewni Dolnej Drawy na kilkunastu stano-
wiskach). Nie odłowiono także ani jednego jazia, który
wydaje się, że też powinien być obecny, a nawet dość licz-
ny. Z drugiej strony tylko 4 krotnie zanotowano osobni-
ki pstrąga tęczowego (2 razy na tym samym stanowisku
na Korytnicy i po jednym osobniku w Radwi i Grabowej),
co przy tej ilości stanowisk usytuowanych tuż przy
gospodarstwach pstrągowych wydaje się aż niemożliwe
(zespół Czerniawskiego oraz monitoring „0” w ogóle nie
odnotowały tego gatunku). Natomiast porównując wyni-
ki z cytowanych już powyżej dwóch prac można
zauważyć, że obydwa te zespoły łowiły jednak jazie oraz
lipienie, i co ciekawe na podobnej liczbie stanowisk,
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więc brak tych ryb we własnych połowach jest co najmniej
niewytłumaczalny. Bardzo charakterystyczne i jedno-
cześnie niepokojące jest również to, że pomimo odpo-
wiednich siedlisk w głównym korycie Drawy, praktycznie
nie stwierdzano podczas wszystkich porównywanych tu
badań (wliczając aktualne) dorosłych osobników pstrąga
potokowego, chociaż informacje te zostały częściowo
zweryfikowane poprzez monitoring przepławek
wykonywany w ramach innego zadania.

Wydaje się, że najlepszym wskaźnikiem funkcjonalności
nowo wybudowanej przepławki jest stwierdzenie podczas
badań bonitacyjnych czy monitoringowych prowadzonych
na obszarze dostępnym po udrożnieniu przeszkody
gatunku ichtiofauny, który wcześniej występował tylko
w części zlewni ograniczonej dla wędrówek (poniżej
baraży). Niestety nie jest to łatwe zadanie, ponieważ ryby
są niezwykle ruchliwą grupą zwierząt zmieniających
miejsca swego pobytu w poszczególnych porach roku i fakt
ten jest ściśle związany z realizacją poszczególnych faz ich
cyklu życiowego. W innym miejscu odbywa się rozród,
w innym żeruje narybek i dorastająca młodzież, jeszcze
gdzie indziej ryby dorosłe. Podobnie różne są miejsca
zimowania poszczególnych pokoleń (Wiśniewolski, 2002
i 2003). Dlatego jeśli odcinek cieku, na którym prowadzone
są badania, nie zawiera w odpowiedniej ilości stosownych
mikrosiedlisk zasiedlanych przez zróżnicowaną strukturalnie
ichtiofaunę, potwierdzenie występowania danego
gatunku może być niezwykle trudne i wymaga trafienia
w czas i miejsce. Stąd termin przeprowadzenia analizowanego
w niniejszym opracowaniu monitoringu wyznaczono
w okresie wędrówek i rozrodu łososiowatych oraz mino-
gów, co miało ułatwić namierzenie gatunków stricte
wędrownych i w ten sposób potwierdzić efektywność
działania przepławek wybudowanych w ramach projek-
tu LIFE+ w korycie Drawy i Korytnicy. Niestety w przy-
padku gatunków typowo anadromicznych uzyskane w wy-
niku elektropołowów dane nie pozwalają jednoznacznie
stwierdzić, czy takie gatunki jak łosoś, troć wędrowna, mi-
nóg rzeczny czy certa rozszerzyły zasięg swojego wystę-
powania na obszary zlewni Drawy powyżej zapory przy
EW „Kamienna”. Dorosłe osobniki certy w szacie godowej
złowiono powyżej jeziora Lubie, jednakże są to na pew-
no ryby pochodzące z odizolowanej od morza populacji
tego gatunku zamieszkującej to właśnie jezioro. W obszarze
udostępnionym dla wędrówek łowiono także młode
osobniki, tj. larwy minogów i narybek łososiowatych, któ-
re mogły należeć do ww. gatunków, ale prowadzono
wyłącznie badana przeżyciowe, a bez dodatkowych badań
genetycznych nie dało się tego określić. Na szczęście od
września 2019 r. jednocześnie prowadzony był przy
użyciu skanera monitoring przepławki przy EW „Ka-
mienna”, z którego wynika, że na pewno obszar swojego
występowania poszerzyła certa, troć wędrowna oraz
łosoś (w sumie przez przepławkę przepłynęło w górę zlew-
ni co najmniej 204 dorosłe osobniki tych gatunków,
głównie certy). Przepławkę chętnie pokonywały również
tarlaki jazia, lipienia, brzany i pstrąg potokowego, których
nie zanotowano podczas monitoringu. Natomiast
w przepławce nie zarejestrowano minoga rzecznego,
co może oznaczać, że w środkowej i górnej Drawie gatu-
nek ten jest już prawdopodobnie wymarły, chociaż
jednocześnie na niektórych stanowiskach notowano dużą

ilość larw, które oznaczono jako osobniki minoga
strumieniowego. W przypadku pozostałych gatunków
ichtiofauny bardzo trudno określić, jaki wpływ na ich
wędrówki miało wybudowanie przepławek, ponieważ
w większości przypadków występują one w różnych
fragmentach całej zlewni Drawy, zarówno poniżej, jak i po-
wyżej różnych przeszkód. Niemniej jednak, analizując uzys-
kane w czasie monitoringu wyniki, można zauważyć, że na
pewno dwa gatunki bardzo szybko zareagowały na możli-
wość zasiedlania nowych obszarów. Są to miętus
(15 stanowisk w 2019 r. i 20 w 2020 r.) oraz kleń, odpo-
wiednio 22 i 23 stanowiska, ale jednocześnie przy prawie
dwukrotnie większej liczbie osobników tego gatunku
złowionych w 2020 r. Prawdopodobnie z możliwości
wędrówek w kolejne obszary dorzecza skorzystała
również płoć (chociaż tutaj uzyskane wynik badań mogą
być wypadkową jej wędrówek między rzeką a jeziorami)
oraz, co niezwykleinteresujące, ukleja i jazgarz, chociaż to,
że ten ostatni gatunek chętnie korzysta z możliwości
wędrówek zauważono już podczas monitoringu w ramach
projektu LIFE+ prowadzonego w dorzeczu Iny. Chęć
płynięcia w górę cieku wykazywały też pochodzące
z pobliskiego jeziora młode sandacze, zaobserwowane
podczas wizji terenowej na wykonanym w ramach projektu
bystrotoku w Głęboczku.

Do listy gatunków ichtiofauny stwierdzonych w dorzeczu
Drawy podczas prowadzenia monitoringu z wykorzysta-
niem elektropołowów w latach 2019-2020 należy jeszcze
dodać te, które zostały zanotowane przez skaner
zamontowany na przepławce przy EW „Kamienna” oraz
pozyskane w czasie badań pozostałych przepławek przy
użyciu technologii RFID. Są to: lipień, troć wędrowna,
jaź, boleń, jesiotr syberyjski i palia (gatunki obce, praw-
dopodobnie uciekinierzy z hodowli w Sówce), rozpiór, sum
oraz sandacz.

Osobnym aspektem działań prowadzonych w ramach
projektu LIFEDrawaPL była renaturyzacja wybranych
odcinków cieków poprzez wykonanie sztucznych tarlisk
dla gatunków litofilnych oraz budowę sekwencji bystrzy,
przedzielonych specjalnie ukształtowanym plosem, z wy-
korzystaniem żwiru i kamieni o różnej granulacji.
Oczywiście teoretyczna poprawa jakości siedliska, będąca
wynikiem działań renaturyzacyjnych, powinna skutkować
również zmianą składu i struktury ichtiofauny zasiedlającej
taki odcinek rzeki. Dlatego w ramach monitoringu podję-
to również próbę oceny, jak w tym kontekście zmieniał się
skład gatunkowy ryb na badanych stanowiskach. Uzyskane
wyniki są o tyle ciekawe, co nie do końca jednoznaczne.
Na jedynym tarlisku usypanym w Grabowej (Lejkówko)
ichtiofaunę stanowią głównie cierniki, ale za to w sezonie
rozrodczym zaobserwowano tu kilka gniazd tarłowych
troci wędrownej, co niewątpliwie jest sukcesem. Z kolei
w Radwi przy Wronim Gnieździe na sztucznym tarlisku
usypanym w ramach projektu, w roku 2019 stwierdzono
najwyższą liczbę gatunków (10) dla tego dorzecza (w tym
YOY salmo), natomiast w 2020 r. gatunków było mniej, ale
za to dominowały gatunki naturowe, tj. larwy minoga
strumieniowego i koza. Podobnie na tarlisku w Chocieli
powyżej Bobolic, gdzie jesienią notowano głównie pstrągi
potokowe w tym tarlaki, ale wiosną oprócz salmonidów
na stanowisku pojawiły się na tarło minogi strumieniowe,
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które były tam dominantem. Gros działań renaturyzacyj-
nych wykonano jednak w dorzeczu Drawy.
Dobre efekty ekologiczne obserwowane były na odcinkach,
gdzie prace wykonano jeszcze przed rozpoczęciem
monitoringu. W Głęboczku w Drawie poniżej młyna w roku
2019 stwierdzono, że ichtiofauna jest ciekawa gatunko-
wo (w sumie 10), choć z dominacją kiełbia, ale dość
liczny był też miętus i minóg strumieniowy (w tym prze-
kształcone larwy, gotowe odbyć na wiosnę tarło). Wiosną
2020 r. ichtiofauna tego odcinka Drawy została wzboga-
cona o gatunki pochodzące prawdopodobnie z pobliskiego
jeziora, zniknęły minogi (najwyraźniej przewędrowały na
tarło do pobliskiego bystrotoku stanowiącego obejście dla
progu przy młynie), ale za to na stanowisku złowiono po-
nad 100 kóz, więcej było też młodych miętusów. Drugim
takim, wręcz sztandarowym przykładem jest rampa
kamienna w Złocieńcu przy ul. Staszica, gdzie odkąd została
wybudowana regularnie na tarło pojawiają się minogi stru-
mieniowe, bystrotok na rampie zasiedlają reofilne jelce
i klenie, a ploso poniżej rampy koza. Niestety większość
prac renaturyzacyjnych prowadzono w roku 2020, a mo-
nitoring, czego pokłosiem uzyskane wyniki, wykonano naj-
prawdopodobniej za szybko po zakończeniu tych prac (co
było uwarunkowane też harmonogramem projektu). Było
po prostu zbyt mało czasu, aby w środowisku nastąpiły od-
powiednie reakcje skutkujące poprawą jakości siedliska.
Niemniej jednak na kilku stanowiskach badawczych za-
obserwowano już pewne istotne zmiany w składzie i struk-
turze ichtiofauny zasiedlającej taki odcinek, wskazujące na
poprawność przyjętych założeń działań renaturyzacyjnych.
Mianowicie w takich poprawionych siedliskowo miejscach
zwiększa się populacja typowo reofilnego klenia i nieste-
ty również kiełbia, który jak z tego wynika, chyba jednak
woli odcinki o zdecydowanym przepływie. Poza tym
w miejscach gdzie sypano żwir, również dość szybko po-
jawiają się miętusy. Jako ciekawy przykład zmian, jakie na-
stępują w wyniku wzbogacania struktury dna cieku o żwir
i kamienie, a które zaobserwowano w czasie monitorin-
gu, mogą posłużyć dwa stanowiska badawcze. Pierwsze
z nich usytuowane jest na Drawie, tuż powyżej ujścia do
niej Płocicznej. Podczas badań w 2020 r. stwierdzono tam
kilkanaście jednorocznych osobników, wcześniej nie
notowanej brzany, które znalazły tam dobre siedlisko
wzrostowe. Drugie opisywane stanowisko znajduje się
w górnej Płocicznej. W roku 2019 na ponad 100 m odcinku
tego cieku złowiono tylko 1 śliza (zresztą jedyny śliz stwier-
dzony w badanej części dorzecza Drawy). W roku 2020
po wykonaniu kilku bystrzy żwirowych liczba ślizów
(chroniony gatunek reofilny, charakterystyczny dla wód
łososiowych) wzrosła do 6 (oczywiście to nadal niewiele,
ale procentowo przyrost ogromny), pojawiły się również
cierniki. Niewątpliwe natomiast analiza uzyskanych
wyników monitoringu pokazuje nam, że pełny obraz
zmian, jakie nastąpią na renaturyzowanych stanowiskach,
będzie można uzyskać dopiero za kilka lat.

Uzyskane w czasie monitoringu dane posłużyły również
do obliczenia wskaźnika różnorodności biologicznej Shan-
nona-Wienera (H). Za pomocą tego wskaźnika możemy
stwierdzić czy analizowana fauna jest bogata czy uboga
w gatunki. Wskaźnik osiąga największe wartości
gdy udział gatunków jest równomierny, czyli wtedy gdy
wszystkie gatunki mają jednakowe pi (liczba osobników

konkretnego gatunku do liczby wszystkich osobników
wszystkich gatunków). Gdy mamy taką samą liczbę
gatunków, to zbiorowisko, w której rozkład gatunków jest
równomierny, będzie miało wyższą bioróżnorodność.
Gdy udział gatunków jest jednakowy (pi), to większa bio-
różnorodność będzie tam, gdzie jest więcej gatunków.
Upraszczając - im wyższa wartość tego wskaźnika na sta-
nowisku, tym jest ono bardziej atrakcyjne dla zasiedlających
je gatunków, co oznacza jednocześnie najwyższą
bioróżnorodność. Dla stanowisk w zlewni Grabowej w roku
2019 w 5 przypadkach zanotowano występowanie tylko
jednego gatunku (H = 0), natomiast najbardziej atrakcyj-
ne było stanowisko Grabowa Chomiec (H = 0,29), jednakże
na 5 innych stanowiskach zanotowano bardzo podobne
wyniki, a wskaźnik H przyjmował niewysoką wartość od
0,22 do 0,28. W roku 2020 stanowisk jednogatunkowych
było już tylko 3, natomiast najwyższą wartość wskaźnika
H = 0,30 zanotowano na stanowisku Grabowa Polanów
Młyn, przy czym znowu na 4 innych stanowiskach
wartość tego wskaźnika była niewiele niższa. W zlewni
Radwi stanowisk badawczych było mniej niż na Grabowej,
ale bardzo wysoką wartość indeksu Shannona w roku 2019
uzyskano dla stanowisk Wronie Gniazdo (H = 0,86) i Żeli-
mucha (0,73), przy tylko 1 stanowisku jednogatunkowym.
W roku 2020 na wszystkich badanych stanowiskach
stwierdzano co najmniej 2 gatunki, a najbardziej atrakcyj-
ne było stanowisko Żelimucha przy indeksie (0,75), czyli
o wartości podobnej jak w roku 2019. W Drawie w roku
2019 na 26 przebadanych stanowiskach najmniejsza
stwierdzona liczba gatunków to 3 i 5. Najwyższą bio-
różnorodnością charakteryzowało się stanowisko Zatom
z wartością wskaźnika H na poziomie 0,87, natomiast na
5 innych stanowiskach indeks ten przyjmował wartość
w przedziale 0,7-0,8. W roku 2020 na 6 stanowiskach licz-
ba gatunków oscylowała w przedziale 3-5, natomiast naj-
bardziej atrakcyjne stanowisko to Sitnica (0,93) z 13
gatunkami, jednakże równie atrakcyjny jest Most Grudziądzki
(0,92) również 13 gatunków na stanowisku. W przypadku
Korytnicy (7 stanowisk badawczych) w roku 2019 najwyższy
wskaźnik zanotowano na Bogdance, gdzie H = 0,82 przy 10
gatunkach oraz w Nowej Studnicy (0,70) z wyższą liczbą
gatunków na stanowisku równą 12. W roku 2020 ponownie
na Bogdance stwierdzono najwyższą wartość indeksu
(0,81), natomiast w Nowej Korytnicy i przy Sołtysim
Mostku wskaźnik H był bardzo podobny i wynosił 0,76 przy
różnej liczbie gatunków (odpowiednio 10 i 9). Jak można
zauważyć najwyższą bioróżnorodnością ze wszystkich
badanych stanowisk charakteryzowały się 2 naturalne
odcinki rzeki Drawy, przy czym pierwszy (Sitnica) to typo-
we bystrze urozmaicone poprzez różnej wielkości plosa,
natomiast drugi (Most Grudziądzki) to odcinek pod silnym
wpływem kilku jezior położonych powyżej stanowiska.

Szczegółową ocenę stanu populacji i perspektywy zacho-
wania ryb i minogów przynależnych do tzw. gatunków
naturowych w poszczególnych sezonach badawczych
przedstawiono w raportach cząstkowych zamieszczonych
na stronie internetowej projektu LIFEDrawaPL, natomiast
w niniejszej publikacji w tab. 2 i 3 zamieszczono tylko oce-
ny końcowe dla poszczególnych analizowanych wskaź-
ników. W przypadku różanki, głowacza białopłetwego, kozy
i minoga strumieniowego, pomimo że uzyskane wyniki
badawcze po analizie nie zawsze są jednoznaczne,
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to jednak należy przyjąć, że perspektywy zachowania tych gatunków w badanym obszarze są bardzo dobre (poza
Grabową, w której w ogóle nie stwierdzono kozy i różanki). Podobnie notowane w czasie monitoringu w Drawie tyl-
ko incydentalnie: łosoś i brzana, dla których z analizy innych źródeł danych wynika, że przy utrzymaniu obecnego
stanu siedliska ich perspektywy zachowania są dobre. Natomiast dla piskorza, pomimo obecności ewentualnie
odpowiednich mikrosiedlisk w środowisku rzecznym Drawy, perspektywy zachowania tego gatunku w najlepszym
razie są niezadawalające. Bardzo niejasna jest sytuacja lipienia, który w czasie monitoringu został złowiony tylko na
1 stanowisku na Grabowej. Jednocześnie jednak był obserwowany w przepławkach i jest regularnie łowiony przez
wędkarzy.

W związku z tym, że w obyd-
wu sezonach pozyskano
wyłącznie tarlaki tego gatun-
ku, a odcinek, na którym je
stwierdzono, jest siedliskowo
idealny, perspektywy zacho-
wania na tym stanowisku są
dobre. Czy oznacza to, że jego
perspektywa w całości obsza-
ru jest dobra, czy wręcz prze-
ciwnie, że jest to oznaka silnej
regresji populacji tego gatun-
ku w badanych rzekach?
Niestety, żeby odpowiedzieć
na to pytanie należy prowadzić
stały monitoring tego gatunku.
Podczas badań nie stwierdzo-
no dorosłych osobników
minoga rzecznego. Wszystko
wskazuje na to, że podczas
wędrówek tarłowych nie
pokonuje on zapory przy EW
„Kamienna”.

Być może larwy łowione
na stanowiskach badawczych
poniżej elektrowni należą do
tego gatunku i minóg rzeczny
nadal bytuje w zlewni dolnej
Drawy, jednakże w pozos-
tałym obszarze jego perspek-
tywy zachowania są złe (oce-
na ta dotyczy również Grabo-
wej i Radwi). Należy jeszcze
zauważyć, że w związku z tym,
że badania monitoringowe
I etapu przeprowadzono
w okresie późnojesiennym
i wczesnozimowym, oceny
jakie uzyskano dla części
wskaźników są w dużej mierze
odzwierciedleniem warunków
w jakich pozyskiwano dane.
Dla przykładu koza w bada-
nym obszarze jest gatunkiem
występującym często i dość
licznie, jednak oceny popula-
cyjne ma złe.
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Wpływ na to ma głównie
struktura wiekowa tego
gatunku na poszczególnych
stanowiskach, ponieważ ze
względu na niską temperatu-
rę wody na typowych stano-
wiskach rzecznych łowiono
tylko osobniki dorosłe. Z kolei
dla różanki ważnym wskaźni-
kiem jest stopień porośnięcia
linii brzegowej przez roślin-
ność, która poza sezonem
wegetacyjnym zanikła, stąd
również ten wskaźnik ma złe
oceny, choć różanka często
była dość liczna na badanych
stanowiskach.
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Tab. 3. Perspektywy „zachowania” gatunku na stanowisku w roku 2020



Podsumowanie
Podsumowując, należy zauważyć, że badania przepro-
wadzono zgodnie z zakładaną metodyką, chociaż
warunki, w jakich prowadzono monitoring na poszcze-
gólnych stanowiskach nie zawsze były referencyjne.
Kolejny raz bezsprzecznie potwierdzono, że fragmentacja
koryta przegrodami poprzecznymi oraz silna antropopresja
zdecydowanie wpływa na skład i strukturę ichtiofauny
bytującej na takim odcinku rzeki. Najbardziej prawidłową
strukturę ichtiofauny stwierdzono na stanowisku Drawa
Sitnica (odcinek rzeki w naturalnym układzie bystrza
- ploso), jednakże zazwyczaj ichtiofauna, szczególnie
w zlewniach Radwi i Grabowej, jest uboga jakościowo i zdo-
minowana ilościowo przez jeden - dwa gatunki. Zlewnia
Drawy, pomimo wielu odcinków poddanych silnej
antropopresji, nadal zachowała wysoką jakość gatunkową
ichtiofauny, ponieważ oprócz gatunków typowo
ubikwistycznych, które niestety dominują ilościowo,
na większości stanowisk łowiono również gatunki natu-
rowe i (lub) te o wysokich wymaganiach środowiskowych.
Najczęściej łowiono, a zarazem zazwyczaj najliczniejsze
na stanowiskach były kiełb i okoń.

Natomiast subdominantami były kleń, płoć i, co niezwykle
ciekawe, chroniona koza. Największą bioróżnorodnością
charakteryzowały się najbardziej naturalne stanowiska
w dorzeczu Drawy, ale, co istotne, zanotowano również
zmiany, szczególnie ilościowe, spowodowane poprawą
jakości siedliska (często takie stanowiska posiadają wysoki
wskaźnik atrakcyjności H) w wyniku wzbogacania
w ramach projektu struktury dna badanych cieków o frak-
cje żwirowo-kamienne, a na sztucznych tarliskach pojawiły
się nigdy wcześniej nie notowane tam gatunki litofilne.
W niektórych profilach badawczych zauważono również
skutki nasilonych w ostatnich latach zarybień materiałem
ryb łososiowatych. Na stanowiskach usytuowanych
w pobliżu jezior lub zbiorników zaporowych zaobserwo-
wano zmiany w strukturze ichtiofauny wywołane
sezonowym przemieszczaniem się ryb pomiędzy różnymi
siedliskami, a badania prowadzone w sezonie wiosennym
pozwoliły na uchwycenie gatunków grupujących się,
czy też wędrujących w celach tarłowych jak, np. minogi
czy duże osobniki kozy. Analiza uzyskanych wyników
połowowych wskazuje również na częsty i znaczący
udział w strukturze ichtiofauny na badanych stanowiskach
gatunków wrażliwych (koza, głowacz białopłetwy,
minogi i łososiowate), co pośrednio świadczy o dużym
potencjale siedliskowym. Natomiast biorąc pod uwagę
tylko czynnik drożności rzeki, uzyskane wyniki połowowe
na części punktów badawczych zdecydowanie potwier-
dzają zasadność projektu udostępniania odpowiednich
habitatatów w rejonach dorzecza do niedawna niedo-
stępnego dla niektórych gatunków ryb i minogów. Niestety,
sporym problemem natomiast jest jakość wody
na niektórych stanowiskach, ślady regularnych zrzutów
ścieków, różnorakie śmieci w wodzie, czy też regulacji
koryt oraz niestety nie zawsze przemyślane prace utrzy-
maniowe. Te negatywne czynniki zdecydowanie muszą
w przyszłości zostać usunięte, jeżeli notowany w tej
chwili pozytywny aspekt udrożnienia ma się utrzymać.
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Reintroduction of
Groenlandia densa (L.) Fourr.
to the rivers of Western Pomerania
as a part of renaturalisation and conservation
of water-crowfoots habitat

Streszczenie
W Polsce rdestniczka gęsta (Groenlandia densa) (L.) Fourr. jest rodzimym gatunkiem zimozielonego hydromakrofita,
występującym w ciekach o charakterze źródliskowym lub zasilanych wodami podziemnymi. Jest taksonem
krytycznie zagrożonym wyginięciem i wymagającym czynnej ochrony. W celu zwiększenia szansy zachowania
G. densa na Pomorzu Zachodnim wprowadzono tę roślinę do systemów rzecznych Grabowej i Radwi na obszarach
Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” i PLH 320003 „Dolina Grabowej”, łącznie
na 33 stanowiskach. W rzece Radwi i jej dopływach (Chociel, Zgniła Struga) z 20 stanowisk udało się utrzymać 6,
na których reintrodukcja zakończyła się powodzeniem, natomiast w rzece Grabowej i jej dopływach (Błotnica,
Biegała), z 13 stanowisk reintrodukcji, pozostały tylko 3. Na pozostałych stanowiskach reintrodukcja nie przyniosła
oczekiwanych rezultatów. Korzystne warunki dla G. densa stwierdzono w inicjalnych stadiach zespołu roślinnego
Beruletum submersae.

Summary
Opposite-leaved pondweed is a native taxon of evergreen hydromacrophyte, found in shallow watercourses that are
similar in nature to waterheads or are fed by groundwaters. In Poland Groenlandia densa is critically endangered and
requires active conservation. In order to increase its chance of preservation in the region of Western Pomerania,
G. densa was reintroduced in the river systems of Grabowa, Radwia and Chociel in Natura 2000 sites: PLH320022
„Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” and PLH 320003 „Dolina Grabowej”, 33 sites in total. On the Radew river and its
tributaries (Chociel, Zgniła Struga) reintroduction was successful in 6 sites out of 20. On the Grabowa river and
its tributaries (Błotnica, Biegała) out of 13 sites only 3 were successful. In the remaining sites the reintroduction
failed. A possibly suitable habitat for pondweed was observed in the initial stages of development of Beruletum
submersae plant community.
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Wstęp
W ramach działań ochronnych w projekcie LIFEDrawaPL
pod nazwą „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników
i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy
w Polsce”, realizowanym w latach 2014-2021, reintrodu-
kowano populację G. densa historycznie występującą
na tych obszarach, a związaną z siedliskiem rzek włosie-
nicznikowych. Nizinne rzeki włosienicznikowe są położone
na obszarach o zróżnicowanej geomorfologii typowej dla
krajobrazu młodoglacjalnego północno-zachodniej Polski.
Fitocenozy ze związku Ranunculion fluitantis identyfi-
kujące to siedlisko często mają charakter efemeryczny,
a wrażliwość na zmiany jakości wód, zawiesiny ograniczające
roślinom dostęp światła oraz niestabilne przepływy,
wskazują na ich charakter wskaźnikowy (Puchalski 2004,
Szoszkiewicz i Gebler 2012, Matuszkiewicz 2013,
Szpikowski i in. 2016). Jednym z gatunków związanych
z siedliskiem rzek włosienicznikowych, który w wyniku
złożonej antropopresji zanikł na terenie Pomorza
Zachodniego z końcem lat 80-tych XX wieku (Żukowski
2001), była Groenlandia densa, z rodziny Potamogetonaceae.
Jest to zimozielony gatunek o gęsto ulistnionych i słabo
rozgałęzionych pędach całkowicie zanurzonych
w wodzie.

Występuje w ciekach o zróżnicowanej intensywności
przepływu, rzadziej w wodach stojących, chociaż dane
naukowe z lat 60-tych ubiegłego stulecia sugerują dość
powszechne występowanie tej rośliny w stawach ziemnych
o zasilaniu podziemnym, powszechnych wówczas
w hodowli pstrąga (Berantowicz, Wolny 1969).
Rozprzestrzeniona w Europie populacja G. densa zacho-
wała się na obszarach alpejskich i subalpejskich, w wielu
krajach (Dania, Litwa, Wielka Brytania) uznawana jest za
wymarły takson (Duygu i Kadiriye 2011, Akhani 2014,
Żukowski 2014, Puchalski i in. 2016) (fot. 1).

W Polsce jest to gatunek objęty ścisłą ochroną prawną
i wymaga czynnej ochrony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.
z dn.14.10.2014, poz. 1409). Jest też krytycznie
zagrożony wyginięciem i umieszczony na Polskiej
czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych
(Kaźmierczakowa 2016) oraz w Polskiej Czerwonej
Księdze Roślin (Kaźmierczakowa i in. 2014). 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.

Obszar badań
Reintrodukcja G. densa została przeprowadzona
na stanowiskach wytypowanych w zlewniach rzek Radew
i Grabowa. Pod względem fizyczno-geograficznym
badane zlewnie należą do prowincji Niż Środkowoeuro-
pejski, a w dalszym podziale w podprowincjach Pobrzeże
Południowobałtyckie i Pojezierze Południowobałtyckie
(Kondracki 2000). Jest to strefa krajobrazu młodoglacjal-
nego w zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia
vistuliańskiego (ryc. 1).
W litologii utworów powierzchniowych dominują frakcje
gruboziarniste piasków i żwirów sandrowych i moreno-
wych, jak i frakcje drobnokamieniste (Karczewski 1994).
Tworzą się w nich wydajne zbiorniki wód podziemnych
zasilane przez spływy wód z wyżej położonych obszarów
wzgórz i wysoczyzn morenowych (Witczak red. 2011,
Gutry-Korycka i in. 2014).
System odwodnienia powierzchniowego wykazuje typo-
we cechy poligenetyczności z charakterystycznym dla
obszarów młodoglacjalnych naprzemianległym wystę-
powaniem odcinków wytopiskowych (fluwioglacjalnych)
oraz przełomowych (fluwialnych) (Mazurek 2000).
Młodość sieci rzecznej wyraża się w niewyrównanych pro-
filach podłużnych badanych rzek z odcinkami o dużych
spadkach i w licznych obszarach bezodpływowych po-
wierzchniowo (stale lub sezonowo). Cechy te wpływają
bezpośrednio i pośrednio na dużą różnorodność hydro-
morfologiczną rzek z odcinkami żwirodennymi i inten-
sywnymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi w obrębie
koryt i brzegów (Szpikowski, Domańska 2014, Mazurek
i in. 2020). Rzeki mają gruntowo-deszczowo-śnieżny
reżim zasilania z dużym udziałem zasilania podziemnego
szacowanym nawet na ponad 80% (Wrzesiński,
Brychczyński 2014). Wielkość zasilania podziemnego
jest zmienna w różnych odcinkach dolin, jednak general-
nie wpływa na stabilność hydrologiczną i zmniejszenie
amplitudy wahań temperatury wód w porównaniu z innymi
regionami Polski.
Przejawem silnego zasilania podziemnego jest obfitość
wypływów i źródlisk w dolinach rzecznych. Położenie
w Polsce północno-zachodniej eksponuje zlewnie
na oddziaływanie klimatu oceanicznego. Według
regionalizacji Wosia (1996) Radew i Grabowa leżą
w regionie klimatycznym Wschodniopomorskim. Roczna
suma opadów atmosferycznych wynosi tam od 700 do 800
mm, a parowania wskaźnikowego - około 400 mm
(Bac i in. 1990).
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Fot. 1. Groenlandia densa



Z tego powodu dla zlewni Grabowej i Radwi kształtuje się dodatni, korzystny dla retencji zlewni klimatyczny bilans
wodny. Jest to jeden z czynników utrzymywania wysokiego odpływu jednostkowego, który dla zlewni Grabowej
wynosi średnio 10-15 dm3 s-1 km-2, a dla zlewni Radwi średnio 11 dm3 s-1 km-2.

Materiał i metody
Zabieg reintrodukcji Groenlandia densa, poprzedziła analiza parametrów siedliskowych w miejscach występowania
gatunku, a następnie namnożenie i aklimatyzacja materiału biologicznego pozyskanego w 2017 roku z bliźniaczej
genetycznie populacji z subalpejskich i alpejskich regionów Bawarii i Austrii. Wcześniej wykonano badania genetyczne
potwierdzające wysokie pokrewieństwo populacji będącej źródłem materiału biologicznego, 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 (Puchalski i in. 2016, Szpikowski i in. 2016). Wymagania siedliskowe gatunku
pod kątem jego aklimatyzacji i dalszego namnażania spełniały cieki znajdujące się na terenie placówek badawczo-
dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu i Stacji
Geoekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Storkowie (gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki,
woj. zachodniopomorskie). Próbę aklimatyzacji części materiału biologicznego podjęto również w Ogrodzie Dendro-
logicznym w Przelewicach (gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie), ale z przyczyn niezależnych
od wykonawców projektu, cieki w jakich utrzymywano populację stały się niedrożne i warunki uniemożliwiły w 2017
roku rozwój przetrzymywanej tam populacji Groenlandia densa. Pozostałe ośrodki zapewniły odpowiednią ilość
okazów do wsiedleń, utrzymując przy tym stałą hodowlę, mającą na celu zabezpieczenie w warunkach ex situ
podstawowej populacji do badań oraz wsiedleń uzupełniających. Stanowisk do reintrodukcji szukano kierując się
informacjami w materiałach źródłowych, dotyczących stanowisk historycznych oraz w trakcie wizji terenowych
w systemach rzecznych Grabowej i Radwi na obszarach Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”
i PLH 320003 „Dolina Grabowej”. Wyznaczano odcinki cieków z dobrymi warunkami świetlnymi, o żwirowo-
kamienistym dnie, wartkim nurcie, w otoczeniu źródlisk potwierdzających zasilanie wodami podziemnymi

Kolejne etapy badań weryfikowały trafność wyboru stanowisk sprzyjających aklimatyzacji reintrodukowanych
okazów Groenlandia densa i efektywność wsiedleń rosła. Materiał pobrany z miejsc hodowli przewożono w pojem-
nikach termicznych, starając się utrzymać stabilną temperaturę wody (10-14 C°), a wsiedleń dokonywano w dniu
pobrania materiału tak, aby rośliny nie doznawały szoku termicznego. Pędy Groenlandia densa średnio o długości
20-30 cm, łączono w wiązki po 50 sztuk i mocowano w dnie cieków, zwykle na krawędzi nurtu, bliżej brzegu za pomocą
bambusowych patyków. Gdy dostępny był substrat żwirowo-kamienisty umacniano wsiedlone okazy kamieniami
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Ryc. 1. Położenie obszaru badań na tle podziału fizyczno-geograficznego Polski wg Kondrackiego (2000) i zasięgu fazy
pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego.
1 - zlewnie (A - Radwi, B - Grabowej), 2 - rzeki, 3 - granica Podprowincji, 4 - strefa marginalna fazy pomorskiej, 5 - hipsometria w m
n.p.m.



lub żwirem, aby łatwiej korzeniły się w dnie. Łącznie, w trzech etapach reintrodukcji, przeprowadzonych w latach
2017-2018 na 33 stanowiskach wsiedlono lub uzupełniono po stwierdzeniu ubytków 6000 okazów Groenlandia
densa. W latach 2018-2020 był prowadzony regularny monitoring 13 stanowisk na jakich udało się utrzymać
wsiedloną populację, a uzyskane wyniki pozwoliły ocenić udatność tych zabiegów i określić główne zagrożenia,
czy też przyczyny niepowodzenia (ryc. 2).

Monitorując stan siedliska rzek włosienicznikowych w miejscach wsiedleń G. densa posługiwano się metodyką GIOŚ
oceniając m.in. kluczowe parametry fizykochemiczne wody, tempo przepływu wody, strukturę dna cieku czy
ocienienie stanowiska. Część badań właściwości fizykochemicznych wód prowadzono bezpośrednio w terenie,
np. pomiar temperatury, przewodności elektrolitycznej, pH, tlenu rozpuszczonego i natlenienia za pomocą
terenowego miernika z sondą wieloparametryczną HI9898 (Hanna Instruments).

Pomiary potencjału redoks w wodzie i osadach wykonano miernikiem wielofunkcyjnym CX-461 (Elmetron) z elektrodą
zespoloną ERPt-111. Próbki wód rzecznych do badań laboratoryjnych w laboratorium Stacji Geoekologicznej UAM
w Storkowie pobierano do plastikowych butelek poj. 1 dm3, gdzie były filtrowane na filtrach z membraną celulozową
firmy Whatman 0,45-μm. Zawartość zawiesiny badano metodą suszarkowo-wagową (waga analityczna E42 firmy
Radwag, suszarka laboratoryjna firmy Binder). Wodorowęglany oznaczano metodą miareczkowania alkacymetryczne-
go (biureta elektroniczna Digitrate Pro, Jencons). Oznaczenie azotanów, chlorków i siarczanów wykonano metodą
chromatografii jonowej (chromatograf jonowy DX-120, Dionex). Azotyny oznaczono metodą kolorymetryczną
za pomocą testu firmy Macherey-Nagel. Metodą spektrofotometryczną (spektrofotometr Nanocolor VIS,
Macherey-Nagel) oznaczano fosforany (metoda molibdenianowa z chlorkiem cynawym), krzemionkę zjonizowaną
(redukcja do błękitu) i jony amonowe (z odczynnikiem Nesslera). Do oznaczania wapnia stosowano miareczkowanie
kompleksonometryczne (biureta elektroniczna Digitrate Pro, Jencons). Sód i potas oznaczano metodą spektrometrii
emisji atomowej w płomieniu, a magnez i żelazo ogólne - spektrometrii absorpcji atomowej (spektrometr atomowy
SpectrAA-20 Plus, Varian). W procedurze laboratoryjnej wykorzystywano metodykę zgodną z polskimi normami.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie - RAPORT NAUKOWY 57

Ryc. 2. Stanowiska reintrodukcji G. densa
1 - stanowiska reintrodukcji, 2 - stanowiska monitorowane w latach 2018-2020, 3 - rzeki, 4 - jeziora, 5 - zabudowa



Roślinność wodną wynurzoną i zanurzoną dokumentowały zdjęcia fitosocjologiczne wykonywane metodą Braun-
Blanqueta, uwzględniające tylko ilościowość gatunków w płatach identyfikowanych fitocenoz i oparte na 5-cio
stopniowej skali pokrycia. Oceniano także zagrożenia wpływające na stan wsiedlonej G. densa, mające znaczenie
dla przetrwania konkretnego stanowiska reintrodukcji.

Nazwy gatunków roślin naczyniowych podano za Mirkiem i in. (2004) i Rutkowskim (2004), a nazewnictwo zespołów
roślinnych za Ratyńską i in. (2010) i Matuszkiewiczem (2013).

Wyniki
Analiza zagrożeń, jakim podlegała wsiedlona i monitorowana na 13 stanowiskach populacja G. densa, wskazała główne
przyczyny niepowodzenia tego zabiegu na części monitorowanych stanowisk. Wynik ten potwierdza jednocześnie
te same przyczyny niepowodzeń w utrzymaniu stabilnych stanowisk reintrodukcji na pozostałych stanowiskach,
które nie utrzymały się dłużej, niż jeden sezon wegetacyjny i nie objęto ich stałym monitoringiem. Późniejsze wyrywkowe
lustracje tych stanowisk nie potwierdziły regeneracji populacji.

Niestabilne przepływy, w tym fale wezbraniowe po nawalnych opadach, destabilizujące i przekształcające piaszczysto-
muliste dna koryt cieków z wsiedloną Groenlandia densa, były w 30-50% odpowiedzialne za zniszczenie stanowisk
w kolejnych etapach reintrodukcji. Niezależne od pory roku żerowanie zwierzyny (zimą w poszukiwaniu pokarmu,
a latem podczas wędrówek korytami wysychających cieków) zniszczyło 20-25% stanowisk. Tamy bobrowe,
przegradzające nawet niewielkie cieki, tworzyły zastoiska, a wraz ze wzrostem temperatury wody, gromadzeniem się
osadów, zamulaniem dna i utratą przezroczystości wody ginęła także wsiedlona Groenlandia densa nietolerująca
takich warunków (10-25% przypadków). Zamykanie się luk świetlnych w koronach drzew i wzrost ocienienia był
kolejnym stwierdzonym czynnikiem destrukcyjnie wpływającym na wsiedlone okazy (10-20% utraconych stanowisk).

Czynnikiem, który w sposób nieodwracalny zniszczył stanowiska w roku 2019 (30% utraty stanowisk z III etapu
reintrodukcji) było ustanie zasilania cieków wodami podziemnymi lub ich znaczące ograniczenie uniemożliwiające
wegetację okazom Groenlandia densa, kiedy poziom wody spadł poniżej 5 cm. Było to spowodowane utrzymującą się
suszą hydrologiczną.

Znacznie ograniczone zasilanie spowodowało wzrost gradientu termiki wody, powodując zamieranie pędów roślin.
Pojawił się też kolejny czynnik ograniczający zasilanie cieków, a mianowicie inwazja kroplika żółtego (Mimulus
guttatus), zarastającego ze 100% pokryciem źródliska rzeki Biegały, Błotnicy czy Zielenicy (dopływy Grabowej) w prze-
ciągu zaledwie 3 sezonów od pierwszych stwierdzonych okazów tej rośliny. Łącznie na wszystkich stanowiskach
wsiedleń uzyskano około 19-20 m2 płatów Groenlandia densa, co przy założeniach metodycznych działania związane-
go z reintrodukcją tego gatunku w projekcie LifeDrawaPL i prognozą uzyskania około 15 m2 płatu G. densa, zostało
osiągnięte (tab. 1).
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Tab. 1. Skuteczność programu reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) (L.) Fourr. w latach 2017-2020



Monitoring stanowisk reintrodukcji populacji G. densa obejmował także ocenę stanu siedliska wg metodyki GIOŚ,
w tym rozpoznanie fitocenoz identyfikujących siedlisko przyrodnicze rzek włosienicznikowych. Stwierdzono, że na
objętych stałym monitoringiem 13 stanowiskach, gdzie udało się utrzymać do końca 2020 roku wsiedloną
G. densa, występowała inicjalna postać siedliska rzek włosienicznikowych identyfikowana przez zespół Beruletum
submersae Roll 1939 występujący prawie wyłącznie w górnych, źródliskowych odcinkach Grabowej, Radwi, Chocieli
oraz ich dopływach (tab. 2).
Te odcinki wyróżniały się stabilnym, często intensywnym przepływem wody oraz obecnością licznych podziemnych
wysięków. Mimo że były one stosunkowo płytkie (10-25 cm), ich dno miało zróżnicowaną morfologię, typową dla
naturalnie meandrujących cieków o żwirowo-kamienistym dnie, z wyraźnie zaznaczonymi strefami sekwencji
wypiętrzonych bystrzy, z wartkim przepływem oraz stosunkowo głębszych, spokojniejszych stref plosa o nieco
spowolnionych przepływach. Na zacienionych odcinkach płynących w lasach łęgowych, na kamienistym dnie wystę-
pował chroniony słodkowodny krasnorost (Hildebrandia rivularis) oraz wodny mech (Fonitinalis antypyretica). Brak światła
był czynnikiem ograniczającym rozwój Groenlandia densa, dlatego wsiedlano ją w miejscach z dobrym dostępem światła,
gdzie wykształciły się płaty zespołu Beruletum submersae. Finalnie te miejsca okazały się najbardziej sprzyjające jej
wymaganiom siedliskowym i tylko na tych stanowiskach G. densa się utrzymała. W płatach tego ubogiego w gatunki
zespołu dominowała Berula erecta fo. submersa, utrzymująca podwodne zimozielone liście nawet zimą. Towarzyszyły
jej Veronica anagallis-aquatica i V. becabunga, a na stanowiskach położonych w sąsiedztwie źródlisk pojawiała się
masowo Nasturtium officinale. Pełna postać siedliska rzek włosienicznikowych z udziałem Batrachium sp. wykształcała
się fragmentarycznie w dalszym od źródeł biegu tych cieków, przy dobrym naświetleniu, zachowanym wartkim nurcie
i odcinkach z dnem żwirowym. Pojawiały się tam inne gatunki charakterystyczne dla związku Ranunculion fluitantis,
w tym Sparganium erectum fo. submersa czy charakterystyczne dla klasy Potametea, takie jak Potamogeton crispus
czy Elodea canadensis. Takie stanowiska w założeniu spełniały wymagania siedliskowe Groenlandia densa i były także
typowane jako miejsca jej reintrodukcji. Niestety, przekształcenia koryt wybranych cieków, wcięcie koryta i wynikająca
z tego utrata łączności z terasą zalewową wskutek zmian antropogenicznych, czasami powstałych wiele dekad temu,
czasami współczesnych, powodują w nich brak stabilności przepływów, pojawianie się silnego zmętnienia przy wezbraniach,
co łącznie nie pozwoliło roślinie się utrzymać dłużej niż kilka tygodni od wsiedlenia.

Tab. 2. Roślinność ze związku Ranunculion fluitantis na stanowiskach reintrodukcji Groenlandia densa
Objaśnienia: numer stanowiska wg ryc. 2, oznaczenie lokalizacji: B - Biegała; K1 - Kurowo 1; K2 - Kurowo 2; W4 - Wieleń 4; CB2
- Chociel koło Bobolic 2; WC- Węglanowy Ciek; ZS6 - Zgniła Struga 6; W2 - Wieleń 2; D - Drężnianka koło Lubowa; SR - Stara
Radew: Bł - Błotnica; CB1 - Chociel koło Bobolic 1.
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Badania właściwości fizykochemicznych wód po-
wierzchniowych wykonano na 8 stanowiskach pomiaro-
wych (trzech w zlewni Radwi: 26, 28A, 28B, dwóch w zlew-
ni Chocieli: 29A, 29B, jednym w zlewni Biegały: 33
i jednym w zlewni Drężnianki: 34), w miejscach zrealizo-
wanej reintrodukcji Groenlandia densa. Na wszystkich sta-
nowiskach pomiarowych notowano niską temperaturę wód
(9,6-11,4oC) wskazującą na duży udział zasilania grunto-
wego. Badane wody wykazały typ hydrogeochemiczny
wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego (Maciosz-
czyk, Dobrzyński 2007) prosty HCO3- - Ca2+ (ryc. 3).
Wyjątkiem jest stanowisko 33 Biegała Drzeńsko, gdzie typ
hydrogeochemiczny uwzględniał również siarczany
(SO4

2- stanowiły 24% sumy stężeń anionów). Wartości pH
wód (od 7,67 w dopływie Drężnianki do 8,14 w Chocieli)
były na poziomie wskazującym na odczyn słabozasadowy
wg klasyfikacji Pazdry i Kozerskiego (1990).
Wody na badanych stanowiskach są średniozmineralizo-
wane: mineralizacja mieściła się w przedziale 289-345
mg dm-3.

Nie na wszystkich stanowiskach występowały dobre
warunki tlenowe. Na Starej Radwi (stanowiska 28A i 28B)
oraz na dopływie Drężnianki (stanowisko 34) stężenia
tlenu rozpuszczonego wynosiły tylko 6,1-6,6 mg dm-3, co
odpowiada nasyceniu tlenem 55,0-57,7%. Dobre natle-
nienie (8,0 mg dm-3, nasycenie tlenem 72,4%) obserwo-
wano w wodach wypływających ze źródliska w zlewni Rad-
wi (stanowisko 26). Bardzo dobre warunki tlenowe
(powyżej 10 mg dm-3, nasycenie tlenem powyżej 90%)
wykazały wody Chocieli (stanowiska 29A i 29B) oraz wody
źródliska w zlewni Biegały (stanowisko 33).

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych notowano
dodatnie wartości potencjału redoks (ORP) w wodzie.
Potencjał mierzony w osadach dennych koryta rzeczne-
go w niektórych przypadkach przyjmował wartości ujem-
ne wskazując na warunki redukcyjne (stanowiska
na Starej Radwi - 28A i 28B oraz jedno ze stanowisk
na Chocieli - 29B).

Skład jonowy badanych wód jest wyraźnie zróżnicowany
(ryc. 4a, ryc. 4b, tab. 3). Wyjątkiem są pary stanowisk
zlokalizowanych na tej samej rzece w odległości od
siebie nie większej niż kilkaset metrów, czyli stanowiska
28A i 28B na Radwi oraz 29A i 29B na Chocieli. W tych
przypadkach, z natury rzeczy, stężenia poszczególnych
jonów są bardzo zbliżone.

Zróżnicowanie stężeń jonów pomiędzy poszczególnymi
stanowiskami wyrażają współczynniki zmienności Cv,
które w przypadku składników podstawowych wynosiły
od 5% dla Ca2+ do 33% dla SO4

2-. Znacznie większe różnice
między stanowiskami dotyczą warunków biogennych.
Współczynniki zmienności dla kolejno: PO4

3-, NO3-, NO2-,
NH4+, wynosiły: 63, 181, 80, 148%.

Wyniki badań chemizmu wód powierzchniowych w miejs-
cach reintrodukcji rdestniczki poddano klasyfikacji (tab. 4)
wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada
2011 r. (Dz. U. Nr 257). W żadnym ze stanowisk parametry
wody nie wskazały na stan bardzo dobry. Stan wód
Starej Radwi (stanowiska 28A i 28B) można określić jako

dobry. Przekroczenia normy klasy I dotyczyły stężenia
tlenu rozpuszczonego, zawartości zawiesiny, zasado-
wości oraz stężenia fosforanów. Chemizm wód źródliska
Kurowo (stanowisko 26), ze względu na przekroczenie
normy klasy II w przypadku zawiesiny, wskazuje na stan
poniżej dobrego. Wody Chocieli (stanowiska 29A i 29B)
wykazały wykraczającą poza klasę I zasadowość, a na
stanowisku 29B dodatkowo zawartość zawiesiny. Wody
źródliska w zlewni Biegały (stanowisko 33) miały
podwyższoną zawartość zawiesiny (przekroczenie klasy II)
oraz stężenie azotanów wykraczające poza klasę I. Ich stan
określono jako poniżej dobrego. Parametry fizykoche-
miczne wód dopływu Drężnianki (stanowisko 34)
wskazują na stan dobry. W tym przypadku w klasie II
znalazły się 2 parametry: tlen rozpuszczony i zasadowość.

Reintrodukowana G. densa zachowała się w najlepszym
stanie na stanowiskach: 26 Radew Kurowo źródlisko, 28A,
28B Stara Radew, 33 Biegała Drzeńsko, 34 Drężnianka
Lubowo. Mając na uwadze warunki fizykochemiczne
wód w tych miejscach nie można wskazać jednoznacznie
na warunki sprzyjające rozwojowi rośliny. Wody po-
wierzchniowe na wymienionych stanowiskach charakte-
ryzują się zróżnicowanymi, ale w warunkach Niżu Polskiego
przeciętnymi parametrami fizykochemicznymi. Stan wód
w ujęciu standardowej klasyfikacji określono jako dobry
lub poniżej dobrego; na trzech z pięciu wymienionych
stanowisk wody wykazały słabe natlenienie, na części pod-
wyższoną zawartość zawiesiny, zasadowości i składników
biogennych. Badania wód z niemieckich stanowisk
rdestniczki gęstej (Szpikowski i in. 2016) wskazywały
na możliwość preferencji wysokich stężeń wodorowęg-
lanów, wapnia, siarczanów i żelaza ogólnego. Na stano-
wiskach w zlewni Radwi, Biegały i Drężnianki stężenia tych
składników były w większości przypadków znacząco
niższe. Jedynie stężenia żelaza ogólnego na stanowiskach
w zlewni Radwi (26, 28A, 28B) można określić jako
stosunkowo wysokie (kilka mg dm-3).

Dotychczasowe obserwacje nie dają podstaw do wskazania
warunków fizykochemicznych koniecznych czy sprzy-
jających dobrej adaptacji G. densa. Cechą wspólną
stanowisk polskich i niemieckich jest duże zasilanie
gruntowe i stabilna, niska temperatura wody.
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Ryc. 3. Skład jonowy wód powierzchniowych na wybranych
stanowiskach reintrodukcji G. densa

Numeracja stanowisk jak w tab. 3
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Tab. 3. Parametry fizykochemiczne wód powierzchniowych na wybranych stanowiskach reintrodukcji G. densa

Tab. 4. Jakość wód powierzchniowych w miejscach reintrodukcji G. densa na podstawie klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 257)

Kolorem zielonym zaznaczono wartości wykraczające poza klasę I, kolorem żółtym zaznaczono wartości wykraczające poza klasę
II; PD - stan wód poniżej dobrego
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Ryc. 4. Porównanie parametrów fizykochemicznych i stężeń jonów w wodach powierzchniowych na wybranych stanowiskach
reintrodukcji G. densa



Dyskusja
Związek pomiędzy pomyślną reintrodukcją G. densa
a lokalizacją stanowisk wsiedleń w płatach zespołu Beru-
letum submersae stanowi nie tylko ważną wskazówkę dla
działań renaturyzacyjnych w ramach utrzymania wód, czy
czynnej ochrony zagrożonych gatunków, ale wskazuje na
bioindykacyjną rolę fitocenoz rzecznych makrohydrofitów
w pełnej ocenie elementów biotycznych i abiotycznych
ekosystemu rzecznego (Henry i in. 1996, Elger i in. 2004,
Tarkowska-Kukuryk, Mieczan 2017). Przykładem jest
siedlisko 3260 Nizinnych i podgórskich rzek ze zbioro-
wiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, którego ini-
cjalna postać występująca prawie wyłącznie w górnych,
źródliskowych odcinkach cieków zasilających systemy
rzeczne Grabowej i Radwi, sprzyjała reintrodukcji
G. densa, krytycznie zagrożonego gatunku związanego
z tym siedliskiem, a praktycznie nie notowanym w Polsce
od ponad 30 lat. Obecność tej ubogiej kombinacji gatun-
ków zapoczątkowuje całą sekwencję zbiorowisk roślinnych
definiujących siedlisko rzeki włosienicznikowej wy-
kształcone zwykle w pełni dopiero w niższych odcinkach
rzeki o szerszym korycie, nadal wartkim nurcie, stabilnym
żwirowo-kamienistym dnie i stałym dostępie światła.
Takie miejsca, z zadowalającym dla wymogów włosie-
niczników z rodzaju Batrachium sp. stanem ekologicznym
wód - przede wszystkim poziomem biogenów, są jednak
coraz większą rzadkością. Koryta zdecydowanej większości
badanych cieków uległy znaczącym przekształceniom an-
tropogenicznym, nierzadko prawie od źródeł, w wyniku
użytkowania rolniczego przyległych do rzeki terenów, bez
zachowanych wystarczających stref buforowych ograni-
czających spływy frakcji pylistych i ilastych, czy nawozów
i środków ochrony roślin. Dodatkowym mankamentem
stwierdzonym w obszarze działań reintrodukcyjnych było
wykorzystanie cieków jako miejsc hodowli ryb, co skut-
kuje podniesieniem poziomu zawiesin oraz trofii wód
takich cieków od kilku do nawet kilkunastu razy w stosunku
do cieków wolnych od takich obiektów (Barrat-Segreta-
in i in. 1998, Bonisławska i in. 2011). Groenlandia densa oraz
Batrachium sp. są szczególnie wrażliwe na wszelkie zmia-
ny żyzności wód oraz zmniejszenie ich przezroczystości.
Ich zanurzone w nurcie zimozielone pędy przez cały rok
systematycznie filtrują wodę, aktywnie usuwając z niej nad-
miar biogenów i część drobnych zawiesin. Przekroczenie
krytycznych poziomów zawartości związków azotu
i fosforu w wodach cieku, wzrost zawiesin, spowolnienie
nurtu i gwałtowne spadki poziomu wody w cieku, elimi-
nują oba te gatunki (Greulich i Bornette 1999, Greulich
i Bornette 2003, Puijalon i in. 2008, Szoszkiewicz i Geb-
ler 2012). Intensyfikacja rolnictwa bez zachowania
skutecznych stref buforowych, skutkująca nadmiernym
spływem biogenów oraz zanieczyszczenia komunalne
powodują wzrost trofii wód płynących i zwiększenie
ilości niesionych zawiesin. Zawiesiny te to nie tylko pylaste
i ilaste frakcje wypłukiwanych gleb, ale także silne zakwity
fitoplanktonu, stymulowane znacznym poziomem bioge-
nów, równie skutecznie ograniczające dostęp światła. Płaty
roślin ze związku Ranunculion fluitantis stabilizują
energię przepływu wody w strefach przydennych podczas
gwałtownych wezbrań, ograniczając niekorzystne zjawiska
erozyjne dna rzeki. Ich stanowiska w rzekach przymorskich
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci systematycznie

zanikały lub pojawiały się efemerycznie w latach bez więk-
szych zmian w przepływach.

Główną przyczyną zaniku siedliska są zmiany w zlewniach
oraz korytach rzek włosienicznikowych powstałe w efek-
cie przekształceń antropogenicznych. Społeczności
nadrzeczne korzystały z żyzności dolin, starając się
melioracjami dolin i regulacjami koryt pozyskać pod-
mokłą, zalewową ich część. Odcinki żwirodenne były
miejscami pozyskania budulca, a same rzeki nierzadko przez
wieki użytkowano do spławu drewna, czy nawet żeglugi.
Łącznie działania te, w pewnym stopniu kontynuowane
współcześnie w formie źle rozumianego utrzymania
drożności koryt, doprowadziło do silnej redukcji różno-
rodności morfologii koryt i partii dna, na jakim mogłyby
się rozwijać Batrachium sp. Jednocześnie zabudowa
poprzeczna cieków, połączona z regulacją znacznej
części koryt rzek przymorskich oraz ich dopływów, najpierw
dla zasilania młynów wodnych, obecnie dla celów
energetycznych, poskutkowała istotnymi zmianami
w rocznych cyklach przepływów, doprowadzając do
zalesienia zalewowych, podmokłych pierwotnie dolin
porośniętych zespołami łąkowych roślin, lasami łęgowymi
ograniczającymi znacznie dostęp światła. Na takich
odcinkach, mimo wszelkich przesłanek ekologicznych,
z powodu braku dostatecznej ilości światła nie stwierdza się
pełnego składu roślin właściwych dla siedliska (Barrat-Segretain
1996, Puijalon i in. 2008, Pawlaczyk 2017).

Niestety, obserwacje dotyczące skutków zmian, głównie
pochodzenia antropogenicznego, jakie zaszły w minionym
stuleciu i nadal zachodzą w zlewniach rzek, potwierdzają
ich trudno odwracalny wpływ na osłabienie podziemne-
go zasilania i wysychanie cieków już w górnych odcinkach
ich biegu. Konsekwencje wynikające z drastycznej
przebudowy koryt od źródlisk aż do ujścia cieków obejmują
silne zaburzenia równowagi hydrologicznej w zlewniach,
u źródeł zaburzających stabilność przepływów, w ciekach
niższych rzędów nasilenie występowania susz czy
powodzi o katastrofalnych skutkach ekonomicznych
i społecznych. Te zmiany mają także decydujący wpływ
na stan zachowania różnorodności biologicznej we wszyst-
kich grupach systematycznych organizmów wodnych
oraz wodnych siedlisk przyrodniczych lub od wody
zależnych (Schütz 1995, Bornette i Puijalon 2011,
Bartnik i Moniewski 2016, Bonisławska i in. 2017, Paw-
laczyk 2017). Mogą też w przyszłości stawiać pod znakiem
zapytania celowość podejmowania zabiegów reintro-
dukcyjnych innych gatunków, ze względu na nieodwracalne
przekształcenia lub zanik siedlisk z jakimi były związane.

Ocena stanu populacji i warunków środowiskowych na
7 stanowiskach reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia
densa) wykazała bardzo zróżnicowany stan tych popula-
cji. Stan bardzo dobry występuje na stanowisku 28A
Stara Radew poniżej mostu - gdzie obserwuje się znacz-
ne powiększanie liczebności i powierzchni zajmowanej
przez populację, włącznie z samoistnym zasiedleniem
nowego miejsca (stanowisko 28B Stara Radew powyżej
mostu drogowego). Z drugiej strony odnotowano
- prawdopodobnie z powodu nierównomiernego
przepływu w cieku i fal wezbraniowych - niemal całkowity
zanik populacji w dolinie Chocieli - stanowiskach 29A i 29B.
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Wskazano na możliwość regeneracji tej populacji
- odnaleziono 1 okaz, który przetrwał na stanowisku 29B.
Stanowiska wsiedlania rdestniczki wymagają stałego
monitoringu i podejmowania w miarę możliwości działań
interwencyjnych. Przykładem jest stanowisko nr 33 Biegała,
gdzie zaobserwowano inwazję gatunków obcych - głównie
kroplika żółtego i niecierpka gruczołowatego (Banaś-
Stankiewicz 2019). Podjęte przez Zleceniodawcę działania
interwencyjne - usuwanie kroplika - spowodowały, że
populacja rdestniczki gęstej na tym stanowisku w trakcie
badań monitoringowych w 2020 roku została uznana
za liczną i w dobrym stabilnym stanie zachowania. Wska-
zano też na inne zagrożenia dla stanowisk reintrodukcji,
jak np. na stanowisku nr 34 na Drężniance, gdzie wcześ-
niejsze obserwacje monitoringowe wskazywały na dobry,
niezagrożony stan populacji. W trakcie prac monitorin-
gowych w 2020 roku zaobserwowano spowolniony
przepływ i podwyższony poziom wody na stanowisku z po-
wodu tamy zbudowanej przez bobry na cieku poniżej sta-
nowiska wsiedlenia rdestniczki. Stan populacji został
oceniony jako dobry, ale zaobserwowano konkurencyjne
wypieranie rdestniczki przez inne gatunki roślin,
np. przedstawiciele roślin pleustonowych (Lemna sp.).

Wnioski
Ważnym elementem oceny potencjału stanowisk na eta-
pie ich wyboru pod kątem reintrodukcji G. densa w rzekach
przymorskich jest stan zachowania i zróżnicowania nad-
brzeżnej roślinności szuwarowej oraz siedliska nadrzecz-
nych lasów łęgowych. Stanowi ona bufor ograniczający
dopływ biogenów ze źródeł rolniczych czy komunalnych
znajdujących się w zlewni cieku oraz łagodzi inne formy
antropopresji, które mogą zmniejszyć zakładane efekty
reintrodukcji gatunku wrażliwego na zmiany trofii wód
płynących oraz obecność zawiesin. Nie mniej ważna jest
ocena stopnia przekształcenia geomorfologii koryta
cieku i doliny w jakim przewiduje się reintrodukcję, gdyż
tylko w miarę zachowane naturalnie meandrujące cieki ze
strefami żwirowo-kamienistych bystrzy i plos potrafią
złagodzić niestabilne przepływy w ciekach i dać warunki
do rozwoju rzecznych makrofitów ze związku
Ranunculion fluitantis.
1. Reintrodukcja Groenlandia densa, krytycznie zagrożonego
gatunku rzecznego makrofita, związanego z siedliskiem rzek
włosienicznikowych, zrealizowana w projekcie LifeDra-
waPL pod nazwą „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników
i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy
w Polsce”, osiągnęła nieznacznie wyższy od zakładanego
poziom udatności, na poziomie 23% wszystkich wsiedleń.
Trudności w procesie reintrodukcji są złożone i wpływają
na to zarówno naturalne uwarunkowania przyrodnicze,
wpływ działalności człowieka i niewystarczający, jak
dotychczas, stan wiedzy o preferencjach i wymaganiach
rośliny.
2. Za naturalne uwarunkowania przyrodnicze niesprzyjające
reintrodukcji G. densa należy uznać niedobory opadów
atmosferycznych: w ciągu ostatnich lat, jedynie rok 2017
obfitował w opady, natomiast pozostałe lata były suche.
Na zmniejszenie ilości wody w środowisku wpływa
niekorzystnie wzrost temperatury powietrza (Szpikowski,
Domańska 2019), przekładający się na zwiększenie pa-
rowania oraz radykalne ograniczenie zasilania wód

podziemnych z pokrywy śnieżnej (lata 2019 i 2020 były
praktycznie bez trwałej pokrywy śnieżnej). Po stronie
naturalnych uwarunkowań niesprzyjających reintrodukcji
można również umieścić zgryzanie roślin przez dziką
zwierzynę.
3. Wpływ negatywny działań człowieka odzwierciedla się
głównie poprzez regulację rzek, czego najbardziej rażącym
przykładem jest pogłębienie koryta Chocieli w obszarze
łąk na wschód od Bobolic. Uruchomiona w wyniku tych
działań erozja denna przyspieszyła transport rumowiska
dennego na stanowiskach rdestniczki i przyczyniła się do
jej prawie całkowitego zniszczenia.
4. Wszystkie udane wsiedlenia G. densa wykonano
w płatach zespołu Beruletum submersae występujących
w górnych, źródliskowych i żwirodennych odcinkach
rzek Grabowej i Radwi oraz ich dopływach.
5. Warunki siedliskowe w inicjalnych postaciach siedlis-
ka rzek włosienicznikowych, identyfikowanych przez
płaty zespołu Beruletum submersae wskazywały
na dobrze zachowaną naturalną lub w niewielkim stopniu
antropogenicznie przekształconą geomorfologię koryta
żwirodennego, nizinnego cieku.

Uzyskane wyniki związane z efektywnością samej rein-
trodukcji, opracowana metodyka wprowadzania gatunku
wrażliwego makrohydrofita do ekosystemu rzecznego czy
identyfikacja zagrożeń jakie pojawiają się na etapie wsied-
lania i aklimatyzacji gatunku, mogą stanowić źródło
informacji i wskazówek dla innych tego typu działań, któ-
re będą podejmowane w czasach kryzysu hydrologicznego.

Literatura:
Akhani, H. 2014. Groenlandia densa. The IUCN Red
List of Threatened Species 2014:
e.T164174A42321506,
[ h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 2 3 0 5 / I U C N . U K .
2014-1.RLTS.T164174A42321506.en].
Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993. Agrometeoro-
logia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Banaś-Stankiewicz U., 2019. Weryfikacja zasięgu
występowania gatunku inwazyjnego kroplik żółty
(Mimulus guttatus) oraz wykonanie zabiegu ręcznego
usuwania wraz z wywozem i utylizacją biomasy poza
obszar działania. Etap I. mscr., ss. 27, [http://drawa-
lifeplus.rdos.szczecin.pl/index.php/pl/materialy-do-
pobrania/].
Barrat-Segretain M.H., 1996. Strategies of repro-
duction, dispersion, and competition in river plants:
A Review. Vegetatio, 123(1): 13-37,
[www.jstor.org/stable/20048649].
Barrat-Segretain M.H., Bornette G., Hering-Vilas-
Bôas A. 1998. Comparative abilities of vegetative re-
generation among aquatic plants growing in
disturbed habitats. Aquatic botany 60(3): 201-211,
[https://doi.org/10.1016/S0304-3770(97)00091-0].
Berantowicz S., Wolny P., 1969. Botanika rybacka,
PWRiL, ss.420.
Bonisławska M., Nędzarek A., Rybczyk A., Czernie-
jewski P., Żuk B., 2017. Zmiany warunków abiotycz-
nych małej rzeki z uwzględnieniem wpływu wód po-
produkcyjnych z hodowli ryb. Woda-Środowisko-
Obszary Wiejskie. T. 17, 4 (60): 5-23.

64 RAPORT NAUKOWY - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie



Duygu Y., Kadiriye U.P., 2011. Modelling the influence
of salinity and water deficiency on growth and bio-
mass of Groenlandia densa (Potamogetonaceae). F. En-
viron. Bulletin. 20 (7).
Greulich S., Bornette G., 1999. Competitive abilities
and related strategies in four aquatic plant species
from an intermediately disturbed habitat. Freshwa-
ter Biology 41 (3): 493-506,
[https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.1999.00395.x].
Greulich S., Bornette G., 2003. Being evergreen in an
aquatic habitat with attenuated seasonal contrasts -
a major competitive advantage? Plant Ecology 167(1):
9-18, [https://doi.org/10.1023/A:1023923418919].
Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W.,
2014. Zasoby wodne a ich wykorzystanie. Nauka, 1:
77-98.
Henry, C., Amoros, C., Bornette, G., 1996. Species
traits and recolonization processes after flood
disturbances in riverine macrophytes. Vegetatio,
122(1): 13-27, [www.jstor.org/stable/20048622].
Karczewski A., 1994. Morpho- and lithogenetic
diversification of the Pomeranian phase in western and
central Pomerania. Z. Geomorph. N. F. Suppl. - Bd. Ber-
lin - Stuttgart: 35-48.
Kaźmierczakowa R., [red.], 2016. Red list of pteri-
dophytes and flowering plants, 99 ss. Instytut Ochro-
ny Przyrody PAN, Kraków.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., [red.],
2014. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes
and flowering plants. III edition, 895 ss. Institute of
Nature Conservation, Polish Academy of Sciences,
Kraków.
Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski.
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2007. Hydrogeo-
chemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych.
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W., 2013. Przewodnik do oznaczania
zbiorowisk roślinnych Polski. III wyd: 357, Warszawa,
PWN.
Mazurek M., 2000. Zmienność transportu materiału
rozpuszczonego w zlewni Kłudy jako przejaw współczes-
nych procesów denudacji chemicznej (Pomorze
Zachodnie). Wyd. UAM, seria Geografia, Poznań.
Mazurek M., Kruszyk R., Szpikowska G., 2020. Sour-
ce-to-mainstream: Hydrochemical water changes in
a channel head in the young glacial area (Pomeranian
Lakeland, Poland). Geomorphology 371 (2020)
107445: 1-15.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002.
Flowering plants and pteridophytes of Poland. A chec-
klist: 442 ss, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Pawlaczyk P., 2017. Ecological problems of river
conservation in Polish Natura 2000 sites. Przegląd
Przyrodniczy 28(4): 16-50.
Pazdro Z., Kozerski B., 1990. Hydrogeologia ogólna.
Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Puchalski W., 2004. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbio-
rowiskami włosieniczników. W: J. Herbich (red.) Na-
tura 2000 manuals for the protection of habitats and
species - methodological manual. Volume 2. Fresh wa-
ters and peat bogs: 96-108, Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Warszawa.

Puchalski W., Cieślak E., Nowak J., Żukowski W., 2016.
Czy reintrodukcja Groenlandia densa (Potamogetonaceae)
w Polsce ma szanse powodzenia? Fragm. Florist.
Geobot. Polon., 23(2): 289-304.
Puijalon S., Piola F., Bornette G., 2008. Abiotic stres-
ses increase plant regeneration ability. Evol Ecol (2008)
22:493-506, [https://doi.org/10.1007/s10682-007-
9177-5].
Rutkowski L., 2004. Klucz do oznaczania roślin na-
czyniowych Polski niżowej. II wyd: 814 ss.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Schütz W., 1995. Vegetation of running waters in So-
uthwestern Germany - pristine conditions and human
impact. Acta Botanica Gallica, 142:6, 571-584,
[https://doi.org/10.1080/12538078.1995.10515281].
Szoszkiewicz K., Gebler D., 2012. Nizinne i podgór-
skie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. W: W.
Mróz (red.) Monitoringof natural habitats. Methodi-
cal guide. Part 2: 204-2017, GIOŚ, Warszawa.
Szpikowski J., Domańska M., 2014. Wpływ uwarun-
kowań geomorfologicznych i antropogenicznych na
stan hydromorfologiczny górnej Parsęty. Monitoring
Środowiska Przyrodniczego, 16: 65-74.
Szpikowski J., Domańska M., 2019. Bilans wodny gór-
nej Parsęty w latach 2001-2018 w świetle zmian wa-
runków termiczno-opadowych. Varia, WNGiG UAM.
Szpikowski J., Piotrowicz R., Szpikowska G., 2016. Ra-
port z zadania „Monitoring hydrodynamiki fluwialnej
dolin rzecznych oraz warunków siedliskowych dla roz-
woju roślinności wodnej ze związku Ranunculion flui-
tantis z jej aktualnym stanem”. Manuskrypt dla RDOŚ
w Szczecinie, w tamach projektu LIFE13
NAT/PL/00009 LIFEDrawa PL: 329. [http://drawa-
lifeplus.rdos.szczecin.pl/index.php/pl/raporty-z-
realizacji/].
Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T., 2017. Submer-
ged macrophytes as bioindicators of environmental
conditions in shallow lakes in eastern Poland. Ann. Lim-
nol. - Int. J. Lim. 53: 27-34,
[https://doi.org/10.1051/limn/2016031].
Witczak S., (red.), 2011. Mapa wrażliwości wód pod-
ziemnych na zanieczyszczenie. Plansza 2. Podatność
na zanieczyszczenie głównych zbiornikow wód
podziemnych (GZWP). Ministerstw Środowiska,
Warszawa.
Woś A.,1996. Zarys klimatu Polski. Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań.
Wrzesiński D., Brychczyński A., 2014. Zróżnicowanie
reżimu odpływu rzek w północno-zachodniej Polsce.
Badania Fizjograficzne, A65: 261-274.
Żukowski W., 2001. Groenlandia densa (L.) Fourr.,
Rdestnica gęsta. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzyc-
ki (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki
i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera,
Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk,
Kraków: 407-408.
Żukowski W., 2014. Groenlandia densa (L.) Fourr.,
Rdestniczka gęsta (rdestnica gęsta, grenlandia gęsta).
W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.) Polish Red
Data Book of Plants: Pteridophytes and Flowering
Plants: 574-575, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
Kraków.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie - RAPORT NAUKOWY 65



Changes in the macrozoobenthos
structure, the nutritious basis to the
diet of fish, as a result of renaturalisation
measures of LIFEDrawaPL project

Streszczenie
W ramach projektu LIFEDrawaPL prowadzono monitoring fauny makrobezkręgowej na 38 wytypowanych stanowiskach
zlokalizowanych na rzekach Drawa, Korytnica, Sucha, Płociczna, Grabowa i Radew. Najwięcej stanowisk
przebadano na rzece Drawa (27) i jej dopływie Korytnicy (7). Badania prowadzono w 2 sezonach: jesienią 2019 r.
i wiosną lub jesienią 2020 r. W trakcie badań oznaczono 79 taksonów w randze rodziny. Zespoły organizmów
wykazują duże zróżnicowanie pomiędzy stanowiskami. Oddziaływanie wprowadzonych do rzek w ramach działań
renaturyzacyjnych pryzm żwiru ma lokalny charakter, ale wpływa na przyległe odcinki cieku. Najlepiej zmiany widać
na odcinkach, gdzie nastąpiło największe zróżnicowanie podłoża i przepływu, czyli w miejscach gdzie występował
nurt laminarny i drobny substrat dna, a w skutek działań powstało bystrze z nurtem wartkim, miejscami rwącym,
a na dnie występuje żwir o różnej granulacji. Takie odcinki chętnie zasiedlane są przez organizmy stanowiące ważny
element diety ryb i stanowią bazę pokarmową dla młodzieży ryb łososiowatych i reofilnych karpiowatych.

Summary
As part of LIFEDrawaPL project 38 research sites, located on Drawa, Korytnica, Sucha, Płociczna, Grabowa and
Radew Rivers, have been designated to monitor macroinvertebrates fauna. Most of the monitored sites were
located on Drawa River (27) and its tributary Korytnica (7). Monitoring was carried out during two seasons: in au-
tumn 2019 and in spring or autumn 2020. 79 different taxons of the family rank were identified. The assemblage of
organisms varies from site to site. The impact of gravel prisms constructed in the riverbeds as part of the
renaturalisation measures may be local, but its influence on the adjacent watercourses is visible. Best results have
been observed in the sections with the greatest diversity of the substrate and flow, where laminar flow and fine
riverbed substrate was replaced in the course of undertaken actions with swift to rapid waterflow and gravel
substrate of various size in the bed of the river. Such habitats are eagerly colonized by organisms that are important
to the diet of fish and provide nutritious base for juvenile salmonid and rheophilic carp fish.

Słowa kluczowe: makrozoobentos, Drawa, renaturyzacja
Key words: macrozoobenthos, Drawa River, renaturalisation
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Wstęp
Ryby wędrowne dwuśrodowiskowe należą do gatunków cennych przyrodniczo oraz mają duże znaczenie gospodarcze.
Degradacja środowiska poprzez melioracje, zabudowę hydrotechniczną i zanieczyszczenie wód przyczyniła się do
znacznego ograniczenia miejsc rozrodu dla tych gatunków. Podejmowanie działań renaturyzacyjnych polegających
tylko na udrożnianiu rzek bywa zabiegiem niewystarczającym. Wiele naturalnych tarlisk uległo degradacji i dlatego
dla zachowania populacji szczególnie łososiowatych ryb anadromicznych niezbędne jest podejmowanie dodatkowych
działań mających na celu budowę sztucznych tarlisk (Nyk i Domagała 2008, Czerniawski i in. 2015). Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach projektu LIFEDrawaPL podjęła szereg prac mających na celu
poprawę warunków siedliskowych dla bytowania organizmów wodnych, a szczególnie ryb łososiowatych anadromicznych
i zwiększenie drożności korytarza ekologicznego. W celu określenia skutków tych działań prowadzony był monito-
ring różnych grup organizmów wodnych. Jednym z elementów biologicznych, który odzwierciedla zmiany zachodzące
w hydromorfologii cieków oraz znalazł zastosowanie w ocenie działań renaturyzacyjnych, są makrobezkręgowce
bentosowe (Pawlaczyki i in. 2020). Organizmy te związane są z dnem cieków, przez co pozwalają uchwycić zmiany
zachodzące w substracie dna koryta.

Makrobezkręgowce bentosowe stanowią istotny element diety wszystkich ryb, a dla wielu gatunków stanowią
podstawowy pokarm przez cały okres życia (Brylińska 2000, Cios 1992). W ramach prowadzonego monitoringu działań
renaturyzacyjnych przeprowadzono badania zespołu makrozoobentosu. Na podstawie zebranych i opracowanych
próbek została przeprowadzona analiza zmian struktury zespołu makrozoobentosu oraz określona potencjalna baza
pokarmowa dla ryb z uwzględnieniem ryb anadromicznych.

Materiał i metody badań
Próbki pobierano jesienią 2019 r. oraz wiosną lub jesienią 2020 r. Terminy badań były uzależnione od wykonania sztucz-
nych bystrzy/tarlisk. Prace związane z uzupełnianiem struktury podłoża o żwir różnej granulacji prowadzono
w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 r. Próbki pobierano zgodnie z „Metodyką poboru wielosiedliskowych próbek
makrobezkręgowców bentosowych (RIVECOmacro) w małych i średniej wielkości rzekach Polski dla celów monitoringu
ekologicznego, zgodnej z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej” opisaną w „Przewodniku do oceny stanu ekologicznego
rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych” (Bis i Mikulec 2013).

Próbki pobierano siatką ręczną o boku ramki 25x25 cm i oczku siatki 0,5 mm, metodą „kick sampling”. W miejscach
o znacznej głębokości wykorzystano dodatkowo czerpacz Limnos (Günthera). Pobrany materiał konserwowano 96%
alkoholem etylowym. Makrozoobentos oznaczano do poziomu rodziny, w niektórych przypadkach do wyższej
jednostki systematycznej zgodnie z wymaganiami metodyki. Do oznaczeń wykorzystano klucze powszechnie stosowane
w monitoringu środowiska. Na podstawie składu taksonomicznego obliczono parametry takie jak wskaźnik
różnorodności biologicznej Shannona-Wienera, liczba rodzin grupy EPT, całkowita liczba taksonów (S), ASPT, 1-GOLD%,
Log10 (sel_EPTD+1), współczynnik podobieństwa Jaccarda, udział procentowy taksonów i ich liczebność.

W celu określenia biomasy organizmy ważono z dokładnością do 0,1 mg, w biomasie pominięto duże małże
(Unioniidae) oraz raki, ponieważ te organizmy ze względu na rozmiary rzadko stanowią pokarm ryb, szczególnie
łososiowatych.
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Fot. 1. Siatka do metody "kick sampling" z pobranym materiałem badawczym (fot. M. Przesmycki)



Próbki były pobierane na 38 stanowiskach (Tab. 1) zlokalizowanych w biegu pięciu rzek. Najwięcej stanowisk wyznaczono
na rzece Drawie (27) i Korytnicy (7), a pojedyncze stanowiska obejmowały rzeki Suchą, Grabową, Radew i Płociczną.
Stanowiska badawcze zostały głównie zlokalizowane bezpośrednio w miejscach prowadzonych działań oraz w ich
sąsiedztwie w celu lepszego zobrazowania zachodzących zmian oraz oszacowania bogactwa fauny bezkręgowej
wytypowanych cieków. Kody stanowisk oraz ich orientacyjne cechy przedstawia tabela 1.
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Tab. 1. Wykaz stanowisk badawczych wraz z kodami

• - kolorem niebieskim oznaczono stanowiska, na których utworzono sztuczne bystrza w 2020 r., kolor zielony oznacza
stanowiska poddane pracom przed pobieraniem próbek w 2019 r.

** - odstąpiono od wykonania sztucznego bystrza, żwir został wysypany głównie w rejonie brzegów koryta.



W trakcie badań, prowadzonych w dwóch sezonach jesień
2019 r. i na części stanowisk wiosną lub jesienią 2020 r.,
pobrano 76 próbek. Łącznie zidentyfikowano w nich
79 taksonów w randze rodziny lub wyższej jednostki
systematycznej. Największą frekwencją wykazały się
Oligochaeta występujące we wszystkich badanych
próbkach. Również bardzo dużą frekwencję odnotowano
w przypadku muchówek (Chironomidae), chruścików
(Hydropsychidae) i małży (Sphaeriidae) występujących
w 74 próbkach. Niska frekwencja od 1 do 3 próbek
wystąpiła w przypadku skorupiaków (Mysidacea), wodo-
pójek (Hydrachnida), jętek (Potamanthidae), pluskwiaków
(Gerridae i Hydrometridae), chruścików (Bereidae,
Glossosomatidae, Hydroptilidae, Phryganeidae, Sericosto-
matidae), chrząszczy (Scirtidae) i muchówek (Psychodidae,
Ptychopteridae, Stratiomyidae). Średnia frekwencja
występowania wynosi 25.

Wyniki badań pokazują znaczne zróżnicowanie struktu-
ry zespołu makrozoobentosu na poszczególnych odcinkach
badawczych. Występują stanowiska zdominowane przez
określone grupy organizmów lub poszczególne taksony,
po czym na innych stanowiskach mogą one stanowić
nieznaczny udział. Rysunki 1 i 2 przedstawiają graficzne
zestawienie udziałów procentowych taksonów pogrupo-
wanych do wyższych jednostek systematycznych.
W pierwszym sezonie badań stanowiska D2, D3 i D4
zdominowane były przez mięczaki stanowiące w sumie od
70% do 90% całego zespołu makrozoobentosu. Również
muchówki (Diptera) stanowiły znaczący udział całego ze-
społu ok. 80% na stanowiskach D7, D26, K6, R1, jednak
w tym przypadku jest to korzystne, gdyż stanowią dobrą
bazę pokarmową dla ryb. Dużą rolę w diecie ryb,
szczególnie młodzieży łososiowatych, odgrywają jętki
i chruściki. Taksony te miały bardzo zróżnicowany udział
na stanowiskach - od kilku do kilkudziesięciu procent.
Najliczniej występowały na stanowisku D5 w miejscu
utworzenia sztucznego bystrza, gdzie stanowią ponad 60%
udziału. Natomiast najmniejszy udział poniżej 10% stwier-
dzono w górnym odcinku Drawy (D1-D4) oraz w górnej
Korytnicy (K1) i Płocicznej (P1). Obserwowane małe
wartości udziałów procentowych na stanowiskach D26,
D27 i K6 są wynikiem masowego rozwoju larw Simullidae
na makrofitach zanurzonych, co zaburza obraz fauny den-
nej na tych stanowiskach. Na uwagę zasługuje bardzo mały
udział widelnic wynoszący często poniżej 1% z wyjątkiem
stanowiska S1 (5,3%).

Biorąc pod uwagę poszczególne taksony na jedenastu
stanowiskach można zauważyć wyraźną dominację jednego
z nich, sięgającą ponad 50%. W przypadku Chironomidae
udział dochodzi do 84,9% na stanowisku R1, również licz-
nie występują larwy Simuliidae na stanowiskach D26, D27,
K6 odpowiednio 82,8%, 76,1% i 81,6%. Z pozostałych
taksonów tylko chruściki (Hydropsychidae), kiełże
(Gammaridae) i małże (Sphaeriidae) stanowią ponad połowę
udziału na badanych odcinkach cieków. Kiełże stanowiące
ważny element diety ryb wykazują duże zróżnicowanie
występowania, mogą być dominantami stanowiącymi
60,8% udziału na stanowisku (P1), ale na innych stano-
wiskach mogą być w ilości poniżej 0,5% (D4, D15, D19,
R1) lub nie ma ich wcale stanowiska D13, D14, D22, K7.
Wyniki badań prowadzonych w 2020 r. również wskazują

na znaczne zróżnicowanie struktury i dominacji zespołu
makrozoobentosu na poszczególnych odcinkach
badawczych. Największe udziały w zespole osiągnęły
Gammaridae 81% i 67% na stanowiskach P1 i D1 oraz
Hydropsychidae 79% i 69% na stanowiskach D2, D3 i 52%
na stanowisku D22. Udział powyżej 50% w badanym
zbiorowisku przypada również Chironomidae: stanowiska
D7, D13, D14, R1 oraz Hydrobiidae 59% na stanowisku D4.
Mięczaki (małże i ślimaki) w badaniach w 2020 r. zdecy-
dowanie dominowały tylko na stanowiskach D4 i D20, co
oznacza znaczny spadek ich liczebności w porównaniu do
próbek jesiennych z 2019 r. Jętki i chruściki, podobnie jak
w 2019 r., mają bardzo zróżnicowany udział na stano-
wiskach od kilku do kilkudziesięciu procent. Chruściki
(Hydropsychidae) najliczniej występują na stanowiskach D2,
D3, D5, D12, D21 i D22 w miejscu utworzenia sztucznych
bystrzy, gdzie stanowią odpowiednio od 78% do 38%
wszystkich stwierdzonych organizmów. Największe
znaczenie miały na nowo utworzonych bystrzach z wart-
kim przepływem. W przypadku jętek zanotowano znacz-
nie mniejszy udział w całym zespole makrozoobentosu,
najliczniej występowały na stanowiskach D6 (41%) i K3
(30%). Kiełże ponownie wykazywały duże zróżnicowanie
występowania, mogą być dominantami stanowiącymi
81% udziału na stanowisku (P1), a na innych stanowiskach
ich ilość nie przekracza 1% (D7, D13, D14, D16, D19 i R1).
W drugim sezonie badawczym również stwierdzono
mały udział widelnic wynoszący często poniżej 1% lub
niewiele więcej z wyjątkiem stanowiska S1 (10,6%) i D21
(5,7%).

Rzeka Drawa w górnym biegu przepływa przez jeziora,
które w pewnym stopniu kształtują warunki do bytowa-
nia organizmów. Odcinek od Kuźnicy Drawskiej do
Głęboczka obejmuje 5 stanowisk badawczych. Każde z tych
stanowisk zostało poddane pracom mającym na celu stwo-
rzenie sztucznych bystrzy i wzbogacenie koryta w żwiry,
czyli grubszy substrat dna. Prace prowadzono w pierwszej
połowie 2020 r., a próbki pobierano jesienią (październik).
Zmiana substratu dna przełożyła się na skład zespołu ma-
krobentosu, głównie doprowadziło to do zmniejszenia
liczebności ślimaków i małży. Stanowisko D1 zostało
zasiedlone przez kiełże, a wcześniej dominowały tam małże
(Sphaeriidae). Nieznacznie zmalał udział chruścików
na korzyść jętek. Na stanowisku D2, na którym powstało
typowe bystrze z wartkim nurtem i żwirami, gdzie uprzed-
nio występował drobnocząsteczkowy substrat (piasek, ił,
glina itp.) i laminarny nurt, stwierdzono znaczną przebu-
dowę struktury fauny. W sezonie 2019 dominowały
mięczaki (Sphaeriidae) i (Hydrobiidae) (łącznie 89%), nato-
miast na nowopowstałym bystrzu pojawiły się masowo
chruściki (Hydropsychidae) (79%). Ponadto wzrósł udział
jętek (Heptageniidae) i pluskwiaków (Aphelocheiridae).
Na stanowisku D3, zlokalizowanym poniżej D2 i brodu,
również wykazano eliminacje małży z 17% na 1%,
a ślimaków z 53% na 15%, miejsce to zajęły chruściki 69%,
przy poprzednich 9%. Znacznie mniejsze zmiany można
zaobserwować na stanowisku D4, gdzie co prawda
zasilono koryto rzeki żwirem, ale nie powstało typowe
bystrze jak na powyższych stanowiskach. W miejscu
tym żwir uległ prawdopodobnie zapadaniu w miękkie
osady i częściowej kolmatacji, również nie zmienił się typ
nurtu (laminarny). Obserwowane zmiany wpisują się
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w powyższy trend jednak w znacznie mniejszym stopniu, udział małży zmienił się z 26% na 3% natomiast ślimaków
64% na 59%, wzrost udziału chruścików z 3% na 13%, przybyło też jętek oraz pojawiły się kiełże. Na stanowisku D5,
na którym bystrza były wykonane przed pobieraniem próbek w 2019 r. nie wykazano dużych zmian: ubyło jętek
i chruścików, a wzrósł udział mięczaków i kiełży.

Na kolejnym stanowisku D6, pomimo zaniechania prac związanych z tworzeniem bystrza, wykazano wzrost udziału
jętek i niewielki spadek skąposzczetów. Podobne trendy zauważono na stanowiskach D9, D12, D21 i D22, gdzie
substrat dna już wcześniej zawierał żwiry i nurt laminarny o wyraźnym uciągu. Stanowiska, gdzie dno było z domieszką
żwirów i nie prowadzono żadnych działań, też wykazywały pewne fluktuacje w zakresie przedstawionych powyżej
zmian, jednak były one mniejsze. W rzece Korytnicy powstały trzy nowe bystrza. Pierwsze z nich poniżej
Mirosławca nie zostało jeszcze dobrze zrekolonizowane. Czynnikiem, który może negatywnie oddziaływać jest
spowolnienie nurtu, co skutkuje kolmatacją żwiru. Wolny nurt nie sprzyja organizmom reofilnym, a te z kolei
wykazują preferencje do podłoży żwirowych. Na stanowisku tym zmniejszył się udział chruścików i jętek, natomiast
zaobserwowano wzrost udziału Gammaridae. Podobna sytuacja występuje na Płocicznej, gdzie nie widać efektu
powstania bystrza, a na dnie osadza się drobnocząsteczkowa materia. Stanowisko to jest zdecydowanie zdomino-
wane przez Gammaridae (81%). Stanowisko Korytnica poniżej Sówki zawierało w substracie dna elementy żwiru,
ale w ramach projektu stworzono typowe dno żwirowe z szybszym nurtem. Zmiany na tym stanowisku są niewiel-
kie, natomiast można je porównać ze stanowiskiem K2 i w tym porównaniu jest wyraźniejsza różnica udziału
poszczególnych rzędów na korzyść K3. Ostatni odcinek badawczy Korytnica poniżej MEW Jaźwiny wykazuje podobne
trendy jak pozostałe stanowiska: zmniejszeniu uległ udział Bivalvia i Oligochaeta na korzyść jętek i chruścików.
Rzeka Radew i Grabowa, gdzie bystrza były tworzone przed pobieraniem próbek w 2019 r., nie wykazują dużych zmian.

Stanowiska obejmujące sypane pryzmy żwiru cechuje wzrost udziału chruścików w porównaniu do stanowisk
sąsiednich. Na wszystkich tych stanowiskach znaczny udział stanowią larwy Hydropsychidae. Również odcinki
cieków o dnie żwirowym i wyraźnym przepływie wody wypadają korzystnie pod względem bioróżnorodności
i występowania taksonów stanowiących dobrą bazę pokarmową dla ryb.

W celu porównania poszczególnych stanowisk pod kątem jakości wód i zachodzących zmian, obliczono wskaźniki ASPT,
Log10, wskaźnik 1-GOLD, wskaźnik różnorodności Shannona-Wienera. Wartości powyższych parametrów przedstawia
tabela 2.
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Rys. 1. Zestawienie udziału procentowego poszczególnych grup makrobezkręgowców bentosowych z dwóch sezonów
na stanowiskach od D1 do D22
Słupki po lewej rok 2019, po prawej 2020.



Wskaźnik ASPT będący uśrednionym wskaźnikiem jakości wód przyjmuje najczęściej wartości pomiędzy 5 a 6.
W sezonie 2019 wartości ASPT przekraczające 6 odnotowano na sześciu stanowiskach, a najwyższa wartość (6,27)
wystąpiła na stanowisku Drawa Nowe Bielice, natomiast najniższa wartość (5,08) na stanowisku Drawa powyżej Złocień-
ca. Sezon 2020 charakteryzował się niższymi wartościami tego parametru. Najwyższa wartość (6,0) również wystąpiła
na stanowisku Drawa Nowe Bielice, a wartość najniższa (4,72) na stanowisku Płociczna Płociczno. Otrzymane
wyniki wskazują, że w okolicy stanowisk badawczych nie występują bezpośrednie zrzuty ścieków, indeks ASPT jest
najwrażliwszy na zanieczyszczenia organiczne i może przyjmować wartości od 1 do 10 (Bis i Mikulec 2013).
Natomiast poziom zanieczyszczenia jest podobny na poszczególnych stanowiskach z tendencją do wyższego
w obrębie większych miejscowości.

Log10 (Sel_EPTD+1) jest parametrem związanym z przekształceniami hydromorfologicznymi i ogólną degradacją
siedlisk (Bis i Mikulec 2013). Najwyższą wartość (2,77) osiągnął na stanowisku Drawa poniżej EW „Kamienna”, czyli
w miejscu przekształconym hydromorfologicznie, ale o specyficznych warunkach siedliskowych (dno żwirowe z zagłębie-
niami dna i drobniejszym substratem oraz silnym uciągiem wody spowodowanym m.in. zwężeniem koryta). Natomiast
Drawa Drawnik stanowisko 1 charakteryzowała się najniższą wartością (1,19). Stanowisko to jest zlokalizowane niedaleko
wypływu Drawy z Jeziora Adamowo (Dubie). Sezon 2020 charakteryzował się znacznie większym zróżnicowaniem tego
parametru. Stanowisko Drawa Drawsko Pomorskie, gdzie prowadzono prace związane z tworzeniem sztucznego
bystrza, osiągnęło najwyższą wartość 2,68. W przeciwieństwie do tego stanowiska rzeka Korytnica poniżej
Mirosławca, gdzie również prowadzono prace nad sztucznym bystrzem, miała najniższą wartość 0,65.

Prawdopodobnie tak niski wynik jest spowodowany wystąpieniem kilku nakładających się czynników takich jak:
krótki czas od momentu ukończenia prac związanych z sypaniem żwiru do czasu pobierania próbek, dużym
zacienieniem stanowiska i powstaniem niewielkiego spiętrzenia prawdopodobnie w wyniku działalności bobrów
powodującego zwolnienie nurtu.

Zmniejszenie bioróżnorodność określane przez indeks różnorodności biologicznej Shannona-Wienera (H’)
obserwowane było na stanowiskach, gdzie wprowadzono w 2020 r. żwir. Stanowiska z dłuższą ekspozycją żwiru
wykazywały zróżnicowanie wartości wskaźnika H’ największy wzrost wartości nastąpił na stanowisku R1 (0,93),
a spadek wartości na stanowiskach D19 i S1 (0,26 i 0,28). Prawdopodobnie nowe podłoże nie zostało zasiedlone przez
stabilny zespół organizmów, a specyficzne warunki i homogeniczność podłoża żwirowego bezpośrednio na bystrzach
determinuje występowanie organizmów.
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Rys. 2. Zestawienie udziału procentowego poszczególnych grup makrobezkręgowców bentosowych z dwóch sezonów
na stanowiskach od D23 do G1
Słupki po lewej rok 2019, po prawej 2020



Udział organizmów z grup Gastropoda, Oligochaeta i Diptera wyrażony wskaźnikiem 1-GOLD wskazuje na zmniejszenie
roli tych organizmów w miejscu sypania żwiru, jednak podobną tendencję mają tez pozostałe stanowiska.
Zmiany te mogą być wywołane sezonowym cyklem życiowym muchówek (Diptera) oraz ustępowaniem ślimaków
z miejsc o grubszej frakcji podłoża, co obserwujemy wyraźnie na stanowisku D2 i D3.
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Tab. 2. Zestawienie wartość wskaźników charakteryzujących zespół makrozoobentosu



Całkowita liczba taksonów (Rys. 3) wahała się od 15 do 35. Stanowiska D2, D4, K1 i S1 cechowały się występowa-
niem takiej samej liczby taksonów w dwóch sezonach badawczych. W większości próbek pobieranych w 2019
występowało więcej taksonów niż w próbkach pobieranych w 2020. Największa różnica (9) wystąpiła na
stanowisku D14 Drawa Drawnik st.1. Średnia liczba taksonów w 2019 wynosiła 27, natomiast w 2020 wynosiła
25. W rzece Drawie stanowiska zlokalizowane w DPN oraz poniżej do ujścia Mierzęckiej Strugi cechowały się
występowaniem wyższej liczby taksonów niż stanowiska zlokalizowane w górnym biegu rzeki.

Liczba rodzin EPT (Rys. 4) obejmuje
jętki (Ephemeroptera), widelnice
(Plecoptera) i chruściki (Trichopte-
ra) czyli taksony powszechnie
uznane za wrażliwe na antropop-
resje a jednocześnie, przynajmniej
okresowo, odgrywające ważną
role jako pokarm ryb. Zróżnico-
wanie liczby rodzin EPT jest bardzo
duże, najmniej (3) wystąpiło
na stanowisku D2, a najwięcej
(16) na stanowisku D16 w sezonie
2019. Poprawa na stanowisku D2
nastąpiła w 2020 w wyniku utwo-
rzenia sztucznego bystrza. Średnia
wartość w poszczególnych sezo-
nach była podobna 2019 (9)
a 2020 (8). Stanowiska od D16 do
D22, D25, D26 oraz K5 i K7
cechowały się występowaniem
większej liczby rodzin EPT niż
pozostałe. Zaznacza się spadek
wartości EPT w sezonie 2020
względem 2019, niezależnie czy
stanowiska były poddane pra-
com renaturyzacyjnym czy nie.

Największy spadek o 4 rodziny
można zaobserwować na stano-
wisku D16 Drawa Sitnica
w DPN, gdzie nie ma bezpośred-
nich wpływów antropopresji
i występuje heterogeniczność
siedlisk. Spośród stanowisk, gdzie
sypano żwir największy spadek
o 3 rodziny zaobserwowano na
Korytnicy poniżej Mirosławca
(K1), co może być spowodowane
wieloma czynnikami wskazywa-
nymi wcześniej. Wzrost liczby
rodzin EPT w sezonie 2020
stwierdzono na 9 stanowiskach,
z czego 6 było objętych pracami
renaturyzacyjnymi. Natomiast
brak zmian wystąpił na 5 stano-
wiskach.

Zagęszczenie osobników na metr
kwadratowy (Rys. 5) wykazuje
duże zróżnicowanie zarówno
w obrębie stanowisk jak i sezo-
nów. Największe zagęszczenie
występowało na stanowiskach
Drawa Drawiny (D26) i Radew
(R1) wynoszące odpowiednio
9442 os.*m-2 i 9072 os.*m-2.
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Rys. 3. Porównanie całkowitej liczby taksonów na stanowiskach w sezonie 2019 i 2020

Rys. 4. Zestawienie liczby rodzin EPT na stanowiskach w sezonie 2019 i 2020

Rys. 5. Zestawienie zagęszczenia organizmów w przeliczeniu na metr kwadratowy
na poszczególnych stanowiskach w sezonie 2019 i 2020



Natomiast najniższe na stanowisku Korytnica powyżej MEW Jaźwiny (677 os.*m-2) i powyżej Sówki (690 os.*m-2).
Analizując zmienność pomiędzy sezonami można stwierdzić, że największa różnica wystąpiła na stanowisku D26
wynosząc 7779 os.*m-2, na tym stanowisku jesienią (2019) masowo występowały larwy Simuliidae. Stanowisko D23
charakteryzuje się najmniejszą zmianą w tym zakresie wynoszącą tylko 8 os.*m-2. Średnie zagęszczenie w 2019
wyniosło 3001 os.*m-2 a w 2020 1834 os*m-2. Podczas wcześniejszych badań Drawy w roku 2007 (Czerniawski
i in. 2009) wykazano podobne zagęszczenia makrozoobentosu, jednakże w roku 2010 uzyskane wyniki były o rząd
wielkości niższe (Czerniawski i in. 2013).
Również w tych badaniach zwrócono uwagę, że na niektórych stanowiskach w okresie wiosennym było mniejsze
zagęszczenie organizmów niż latem.
W celu oszacowania bazy pokarmowej dla ryb wyznaczono biomasę makrozoobentosu. Biomasa organizmów
bentosowych jest trudna do jednoznacznego określenia, ponieważ występowanie organizmów uzależnione jest
od ich cykli życiowych oraz warunków środowiskowych. Larwy owadów spędzają tylko część życia w wodzie, a okres
ich przebywania bywa bardzo zmienny i trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Również istotna jest wielkość osobników
zmieniająca się zależnie od stadium rozwojowego.
Wartości biomasy z podziałem na mięczaki (małże i ślimaki) oraz pozostałe organizmy zestawiono na rysunkach
6 i 7. Wśród małży dominowały Sphaeriidae, a tylko na trzech stanowiskach wystąpiły Dreissenidae, dlatego
na wykresach małże są tożsame z rodziną Spaeriidae.
Biomasa organizmów w sezonie 2019 (Rys. 6) wahała się od 11,3 g/m2 do 142,1 g/m2 a średnio wynosiła 43,1 g/m2.
Większość stanowisk cechowała się biomasą poniżej 50 g/m2. Wartości poniżej 20 g/m2 wystąpiły
na 5 stanowiskach z czego 3 na Drawie w okolicach Złocieńca. Stanowiska na górnej Drawie D1-D4 oraz środkowej
i dolnej D19, D20, D23-D25 były mocno zdominowane przez mięczaki. Dominacja taka nie była widoczna w próbkach
pochodzących z rzeki Korytnicy, a marginalny udział ślimaków i małży występował w Suchej, Płocicznej i Grabowej.

Sezon 2020 obejmował badania prowadzone po pracach związanych z sypaniem żwiru i tworzeniem sztucznych
bystrzy oraz tarlisk. Próbki były pobierane wiosną oraz jesienią tam, gdzie prowadzono prace w okresie kwiecień
- lipiec. Biomasa organizmów w 2020 r. (Rys. 7) w większości przypadków była niższa niż w sezonie 2019. Wyższą
biomasę w 2020 r. zanotowano na ośmiu stanowiskach, z czego na stanowisku D24 aż o 54,6 g/m2. Biomasa na
stanowiskach wahała się od 5,7 g/m2 do 113,0 g/m2, przy średniej wynoszącej 28,3 g/m2. Czternaście stanowisk miało
biomasę poniżej 20 g/m2. Wyraźnie zmieniły się proporcie w masie mięczaków do pozostałych grup. Biomasa
Molusca była zdecydowanie wyższa niż w ubiegłym sezonie na stanowiskach D10, D14, D15, D19, D20, D24, D25.
W sezonie 2019 dominacja mięczaków zaznaczała się na stanowiskach zlokalizowanych na górnej i dolnej Drawie.
Stanowiska w górnym
odcinku D1-D3, czyli tam,
gdzie stworzone sztuczne
bystrza zmieniły strukturę
dominacji na korzyść innych
grup. Podobnie jak w roku
2019 niski udział mięcza-
ków występował w Koryt-
nicy, Płocicznej, Suchej,
Radwii i Grabowej.

Biomasa na poszczególnych
stanowiskach i w kolejnych
okresach badań była mocno
zróżnicowana. Występowa-
nie taksonów dużych po-
woduje znaczny wzrost bio-
masy na stanowisku, nawet
gdy nie są dominantami.
Małe taksony, nawet jak sil-
nie dominują, z reguły nie
mają dużego wpływu na bio-
masę.

Współczynnik podobień-
stwa Jaccarda przyjmuje
wartości od 0 do 1, gdzie
1 oznacza najwyższe praw-
dopodobieństwo pomiędzy
analizowanymi układami.
Im wyższy współczynnik,
tym bardziej nierozerwalne
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Rys. 6. Całkowita biomasa organizmów [g/m2] stwierdzona na stanowiskach w 2019 r.

Rys. 7. Całkowita biomasa organizmów [g/m2] stwierdzona na stanowiskach w 2020 r.



są układy, a wystąpieniu czynnika (w tym wypadku taksonu) w pierwszym układzie towarzyszy wystąpienie takiego
samego czynnika w drugim.

Współczynnik Jaccarda w badaniach hydrobiologicznych jest wykorzystywany m.in. w badaniach populacji, które
narażone są na stres związany ze zmianami w środowisku wodnym, a odpowiedzią na niego jest najczęściej spadek
liczebności i biomasy oraz przebudowa składu gatunkowego. W projekcie czynnikiem powodującym zmianę warun-
ków siedliskowych było tworzenie bystrzy przez sypanie żwiru na poszczególnych stanowiskach w korycie rzeki.
Dlatego też zastosowano w/w współczynnik do wykazania, czy przy zmianie warunków siedliskowych fauny
makrobentosowej nastąpiła zmiana w liczbie taksonów i biomasie. Porównano przy tym dwa lata: 2019 i 2020.
Istotnym elementem przy porównaniach było, kiedy występowała tzw. próba kontrolna przed działaniami, oraz
sprawdzająca - już po zasiedleniu nowego podłoża lub w tych samych warunkach siedliskowych po pewnym czasie.
Przyjmując taki podział, stanowiska podzielono na 3 grupy. Na części stanowisk (stanowisko K5, R1, G1, D5, S1)
bystrze tworzone było w 2019 r., a próby do badań pobierano jesienią 2019 r. po utworzeniu bystrza (próba kon-
trolna) oraz 2020 roku - dla sprawdzenia, czy nastąpiła stabilizacja zespołu makrobentosu - grupa 1. W tym przypadku
zespół fauny makrobentosowej miał dłuższy czas na reakcję na stres i zasiedlenia nowego biotopu. W innym
przypadku czas do zasiedlenia nowego podłoża był krótszy, tzn. bystrza były sypane w okresie kwiecień - lipiec 2020 r.,
a próby makrofauny z nowego podłoża zbierano jesienią 2020 roku. Tutaj również próbą kontrolną był rok 2019 r.,
a sprawdzającą - 2020 r. (stanowiska D1, D2, D3, D4, D6, D9, D12, D20, D21, D22, K1, K3, K7) - grupa 2.
Odrębną grupę stanowiły stanowiska, gdzie nie ingerowano w biotop, a próby pobierano jesienią lub zimą 2019 r.
oraz wiosną 2020 r. - grupa 3. Należy również podkreślić, że próby fauny makrobentosowej w 2019 r. i 2020 r. były
pobierane w miarę możliwości w takich samych terminach, poza kilkoma wyjątkami wykazanymi w opracowaniu.

Obliczone wartości współczynnika Jaccarda dla składu taksonomicznego mieściły się w przedziale od 0,19 do 0,30
(średnia 0,26) i należy je ocenić jako niskie. Niskie były również w przypadku biomasy fauny makrobentosowej,
jednak wartości były do siebie zbliżone w przedziale od 0,27 do 0,33 (średnia 0,31) (Rys. 8-9).

Analizując podobieństwo składu taksonomicznego na poszczególnych stanowiskach w 2019 i 2020 roku stwierdzono,
że największe przemiany składu gatunkowego miały miejsce na stanowisku D8, gdzie wskaźnik Jaccarda osiągnął
wartość 0,19 (Rys. 8), na co wpływ miał mniejszy udział taksonów wspólnych (12), przy dużej liczbie taksonów
w porównywanych latach (odpowiednio 23 i 28 taksonów), mimo że stanowisko to nie zostało przekształcone.

Podobna sytuacja występuje na stanowiskach D13 i D18, na których nie ingerowano, a wskaźnik Jaccarda był
również niski - 0,23, przy dużej liczbie taksonów na obu stanowiskach. Dodatkowo na stanowisku D13 minimalną
wartość współczynnika Jaccarda (0,27) zanotowano w przypadku biomasy (Rys. 9). Również poniżej średniej współczyn-
nika Jaccarda dla składu taksonomicznego z wartościami w zakresie 0,24-0,25, znalazło się 15 stanowisk, z czego
tylko na 4 stanowiskach nie dokonywano zmian w biotopie. W przypadku biomasy wartości wskaźnika Jaccarda
poniżej średniej w zakresie od 0,27 do 0,30 zanotowano na 9 stanowiskach, z czego na 3 nie dokonywano zmian
w biotopie (Rys. 9).

Mniejszym przeobrażeniom uległa fauna makrobentosowa, gdzie współczynnik Jaccarda był powyżej średniej
w zakresie 0,27-0,29, przy czym na 11 stanowisk tylko cztery nie były przekształcane. Na tych stanowiskach udział
taksonów wspólnych w badanych latach był wysoki od 14 do 28. Najmniej występowało taksonów na stanowiskach
z grupy 1, gdzie fauna miała dłuższy czas na zasiedlenie zmienionego biotopu, a największą liczbę taksonów wspólnych
stwierdzono na stanowiskach bez ingerencji (D16 i D23) oraz dwóch stanowiskach z grupy 2 (D22 i K7), gdzie żwir
sypano w 2020 roku, a próby pobierano jesienią (Rys. 8). W przypadku biomasy współczynnik Jaccarda z wartościami
równymi 0,31 (powyżej średniej) stwierdzono na 12 stanowiskach, z czego na 8 nie wysypywano żwiru (Rys. 9).

Największe podobieństwo, na co wskazywały najwyższe wartości współczynnika Jaccarda w odniesieniu do składu
taksonomicznego fauny makrobentosowej, cechowało stanowiska D15 i D24, należące do 3 grupy, gdzie nie sypano
żwiru. Dodatkowo na stanowisku D15 nie zanotowano największego udziału gatunków wspólnych, jednakże udział
gatunków wspólnych w porównaniu do ilości stwierdzonych taksonów w poszczególnych latach stanowił ponad
80% (Rys. 8). W przypadku biomasy największe podobieństwo występowało na 2 stanowiskach przy wartości
współczynnika Jaccarda równego 0,33, z czego na jednym dokonywano przekształceń biotopu, a na drugim nie
(Rys. 9).

Na pozostałych stanowiskach wartości współczynnika Jaccarda dotyczące taksonów oraz biomasy przyjmowały
wartości równe średniej i wynosiły odpowiednio dla taksonów 0,26 (5 stanowisk) i 0,31 (15 stanowisk) (Rys. 8-9).

Uzyskane wyniki wskazują, że działania mające na celu utworzenie bystrzy w badanych rzekach początkowo
powodują niewielkie zmiany w składzie taksonomicznym fauny makrobentosowej oraz jego biomasie, a wysokie
wartości współczynnika Jaccarda notowano tylko na stanowiskach, gdzie od momentu wysypania żwiru do poboru
prób mijało kilka miesięcy.
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Makrobezkręgowce bentosowe stanowią cenny pokarm dla niemal wszystkich ryb żyjących w naszych wodach, mogą
stanowić podstawowy pokarm dla ryb o małych rozmiarach i będących pod ochroną, np. głowacz oraz ryb
o znaczeniu gospodarczym (wędkarstwo) jak lipień czy pstrąg potokowy. Również dla anadromicznych
ryb łososiowatych, które pierwsze lata życia spędzają w rzece. Badania prowadzone nad odżywianiem się młodzieży
wędrownych ryb łososiowatych wskazują na występowanie wybiórczości pokarmowej i możliwości adaptacji
do warunków. Larwy muchówek (Chironomidae) i skorupiaki z rodziny Gammaridae są organizmami najczęściej
spotykanymi w żołądkach ryb łososiowatych (Pilecka-Rapacz i in. 2011).

Larwy Chironomidae mogą stanowić pierwszy pokarm larw ryb łososiowatych, nawet przed całkowitą resorpcją woreczka
żółtkowego. Częstym pokarmem młodocianych troci i łososi są pozostałe larwy owadów szczególnie jętki (Ephemeroptera),
widelnice (Plecoptera) i rzadziej chruściki (Trichoptera) (Amundsen i Gabler 2008, Domagała i in. 2014). Ryby preferują
odżywianie się pokarmem unoszonym w toni wody. Organizmami mającymi tendencje do dryftu są chruściki
(Hydropsychidae, Psychomyidae), jętki (Baetidae), skorupiaki (Isopoda, Amphipoda), muchówki (Simuliidae, Chironomidae),
pluskwiaki (Cios 1992).

Prowadzone prace renaturyzacyjne przyczyniające się do wzrostu udziału larw owadów w zespole
makrobezkręgowców bentosowych pozytywnie wpływają na bazę pokarmową dla ryb w badanych ciekach.
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Rys. 9. Wartości współczynnika Jaccarda dla biomasy

Rys. 8. Wartości współczynnika Jaccarda dla taksonów



Podsumowanie
W trakcie badań stwierdzono występowanie 79 taksonów
w randze rodziny lub wyższej. Zespoły organizmów wykazują
duże zróżnicowanie pomiędzy stanowiskami. Mięczaki i mu-
chówki mogą znacznie dominować na niektórych odcinka
badawczych stanowiąc ok. 80% całego zespołu. Z drugiej
strony niektóre grupy mają bardzo mały udział, pomimo
pozornie dobrych warunków do bytowania np. widelnice.

Oddziaływanie tworzonych sztucznych bystrzy i tarlisk
z dnem żwirowym jest lokalne i wpływa na przyległe
odcinki cieku. Samo bystrze może być zasiedlone przez mało
zróżnicowany zespół organizmów, ale w połączeniu
z odcinkiem cieku nie objętym działaniami powoduje
zwiększenie bioróżnorodności.

Stworzone bystrza mają indywidualny charakter wynikający
z uwarunkowań hydrologicznych i wpływu innych czynni-
ków, np. naturalnych piętrzeń. W takim miejscu można
obserwować nawet pogorszenie warunków jak to miało
miejsce na Korytnicy poniżej Mirosławca. Niekorzystne
warunki mogą doprowadzić do kolmatacji żwiru i powolnego
zanikania tego substratu.

Najlepiej zmiany widać na odcinkach, gdzie nastąpiło
największe zróżnicowanie podłoża i przepływu, czyli
w miejscach gdzie występował nurt laminarny i drobny
substrat dna, a w skutek działań powstało bystrze z nurtem
wartkim, miejscami rwącym, a na dnie występuje żwir
o różnej granulacji.

Prowadzone działania renaturyzacyjne mające na celu
tworzenie sztucznych bystrzy i tarlisk z dnem żwirowym
wpływają na zróżnicowanie siedliskowe i stwarzają dogodne
warunki do bytowania organizmów reofilnych. Takie odcinki
chętnie zasiedlane są przez organizmy stanowiące ważny
element diety ryb i stanowią bazę pokarmową dla młodzieży
ryb łososiowatych i reofilnych karpiowatych. Biomasa
i liczebności organizmów na badanych stanowiskach
świadczy o przeciętnych zasobach pokarmowych dla ryb
i przeciętnej produkcji rybackiej.

Badania prowadzone jesienią 2020 r. wykonano w krótkim
czasie po zakończeniu prac renaturyzacyjnych, przez co
wyniki mogą nie oddawać właściwych kierunków zmian.

Wskazane jest aby po upływie 2-3 lat przeprowadzić
ponowne badania, co pozwoli na wykształcenie stabilne-
go zespół makrobentosu, a wykonane bystrza będą
poddane naturalnym procesom korytotwórczym.
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