
CO SIĘ STAŁO Z RYBAMI W ODRZE?

Wyniki badań i analiz

KTO STRZEŻE RYB

CZYM STRESUJEMY MIESZKAŃCÓW 
BAŁTYKU?
Presje morskie na morze

...i wędkarzy przed pokusą złowienia taaakiej ryby?

O TYM, JAK MALUTKIE RYBKI MOGĄ 
POMÓC W WALCE Z GLOBALNYM 
NIEDOŻYWIENIEMN
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OSTRZEŻENIE HYDROGEOLOGICZNE
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Małgorzata Komosa

Państwowa Służba Hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego związanego z prognozowaniem i

występowaniem niżówki hydrogeologicznej – Ostrzeżenie PSH nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: ostrzeżenie hydrogeologiczne, PSH, stan zagrożenia, Wody podziemne, zagrożenie hydrogeologiczne
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Państwowa Służba Hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego związanego z prognozowaniem i

występowaniem niżówki hydrogeologicznej – Ostrzeżenie PSH nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Obecnie obowiązuje stan zagrożenia dla ośmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego i dolnośląskiego. Jednocześnie odwołano stan zagrożenia dla

województwa świętokrzyskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie lokalnych niedoborów wody w indywidualnych,

płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych, eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Natomiast w najbliższych

tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym wykorzystywanych przez ujęcia

komunalne bądź przemysłowe.

Warto wiedzieć: Ostrzeżenie PSH wydaje się głównie dla osób korzystających ze studni gospodarskich, z których ujmowane są płytko

występujące wody podziemne. Informacja zawarta w ostrzeżeniu wskazuje, że w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych

(deficyt opadów), w nadchodzących tygodniach może dojść do rozwoju niżówki hydrogeologicznej i trudności z ujmowaniem płytkich wód

podziemnych we wskazanych województwach.

Niżówka hydrogeologiczna występuje wtedy, gdy obniżające się zwierciadło wód podziemnych przekroczy niskie stany ostrzegawcze.

Oznacza to, że w płytkich warstwach wodonośnych, na skutek ograniczonego zasilania opadami, zmniejszy się strefa nasycenia wodą.

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/9612-ostrzezenie-psh-nr-1-2023-z-31-01-2023.html
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GŁOS KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ODRY
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Minęło już pół roku od katastrofy w Odrze. Przedstawiony został krajowy raport o jej przyczynach. W ostatnich dniach pojawił się także głos

Komisji Europejskiej w sprawie masowego śnięcia ryb w tej rzece w sierpniu 2022 roku. Przygotowany raport ukazał się jako publikacja Joint

Research Center (JRC), czyli unijnego centrum badawczego.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: katastrofa, KE, Odra, raport, UE
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Minęło już pół roku od katastrofy w Odrze. Przedstawiony został krajowy raport o jej przyczynach. W ostatnich dniach pojawił się także głos

Komisji Europejskiej w sprawie masowego śnięcia ryb w tej rzece w sierpniu 2022 roku. Przygotowany raport ukazał się jako publikacja Joint

Research Center (JRC), czyli unijnego centrum badawczego.

Wnioski płynące z raportu są zbieżne z tymi przedstawianymi w dokumencie opracowanym przez Zespół do spraw sytuacji powstałej na rzece

Odrze. Główną przyczyną śnięcia ryb był zakwit haptofitu Prymnesium parvum, tzw. złotej algi. Był to wynik wzrostu zasolenia wód rzeki, co

bezpośrednio umożliwiło rozwój glonów, które szybko rozmnażają się w takich warunkach. Jako przyczynę wzrostu zasolenia Odry

wskazano, z jednej strony działalność człowieka, w postaci zrzutów ścieków przemysłowych, w szczególności wód pokopalnianych, z drugiej

podkreślono znaczenie suszy występującej w naszym kraju w sierpniu minionego roku. Niski poziom wody sprawił, że słone ścieki nie zostały

rozcieńczone. Zakwitowi alg sprzyjało także znaczne zanieczyszczenie wód związkami azotu i fosforu.

Wnioski autorów raportu JRC dotyczą przede wszystkim potrzeby stworzenia w całej Europie systemu monitoringu zanieczyszczeń z

udostępnianiem online wyników badań w czasie rzeczywistym. Wskazana jest także szybka komunikacja w przypadku wystąpienia dużego

zanieczyszczenia rzeki, w szczególności w zlewniach międzynarodowych, takich jak w przypadku Odry. W ramach wniosków na przyszłość

podkreślono konieczność stworzenia systemu kontroli i ograniczania pozwoleń na zrzuty ścieków w przypadku występowania zagrożenia

ekologicznego. Autorzy wskazują także na spowalnianie odpływu wody, które może być sposobem na zapobieganie zakwitom alg w

przyszłości.

Raport JRC przewiduje, że katastrofa, taka jak na Odrze, z uwagi na rozprzestrzenianie się inwazyjnego gatunku złotej algi, może w

przyszłości dotknąć także inne rzeki w Europie. Dlatego rekomendacje nie dotyczą wyłącznie Polski. Warunki sprzyjające zakwitom złotej algi

związane z wysoką przewodnością (1500 μS/cm), zasoleniem (>3 mEq SO4/l) oraz stężeniem biogenów (>5 mg NO3/l) dotyczą około 4% stacji

pomiarowo-kontrolnych w Europie.
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Źródło: An EU analysis of the ecological disaster in the Oder River of 2022

Największe zagrożenie toksycznego zakwitu alg dotyczy obszaru Hiszpanii, która dodatkowo narażona jest z uwagi na występujące tam

susze. W Polsce ryzyko powtórzenia się katastrofy ekologicznej dotyczy górnego biegu Odry i jej dopływów, a także Wisły na wysokości

Włocławka.

Free, G., Van De Bund, W., Gawlik, B., Van Wijk, L., Wood, M., Guagnini, E., Koutelos, K., Annunziato, A., Grizzetti, B., Vigiak, O., Gnecchi, M., Poikane, S.,

Christiansen, T., Whalley, C., Antognazza, F., Zerger, B., Hoeve, R. and Stielstra, H., An EU analysis of the ecological disaster in the Oder River of 2022, EUR 31418

EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-76-99314-8, doi:10.2760/067386, JRC132271
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WEZWANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ ORAZ PONAD 46 000 STRON
PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

WISŁY
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Agnieszka Hobot

Dnia 15 lutego Komisja Europejska wezwała szesnaście państw europejskich, w tym Polskę, do zakończenia przeglądu planów

gospodarowania wodami. Poza nami wymieniono Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Grecję, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Maltę,

Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Hiszpanię. Wezwanie spowodowane zostało przekroczeniem terminów dyrektywnych na

publikację nowych planów.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: dorzecze, KE, Plan gospodarowania wodami, Wisła

6

https://wodnesprawy.pl/category/aktualnosci/
https://wodnesprawy.pl/category/wydanie-4-2023/
https://wodnesprawy.pl/tag/dorzecze/
https://wodnesprawy.pl/tag/ke/
https://wodnesprawy.pl/tag/plan-gospodarowania-wodami/
https://wodnesprawy.pl/tag/wisla/


Dnia 15 lutego Komisja Europejska wezwała szesnaście państw europejskich, w tym Polskę, do zakończenia przeglądu planów

gospodarowania wodami. Poza nami wymieniono Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Grecję, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Maltę,

Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Hiszpanię. Wezwanie spowodowane zostało przekroczeniem terminów dyrektywnych na

publikację nowych planów.

Dzień później opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisły, które weszło w życie 17 lutego. Zatem mamy już dokument planistyczny obowiązujący dla około połowy obszaru naszego kraju. O tym,

jak ważny jest on nie tylko dla gospodarowania wodami, pisaliśmy w poprzednich numerach „Wodnych Spraw”. Zapoznanie się z

dokumentem to prawdziwe wyzwanie – zawiera on 46 865 stron. Licząc ryzę papieru A4 na tom, daje to 94 tomy o wadze przekraczającej 230

kg. Jedynym ułatwieniem, podczas wyszukiwania interesujących nas danych, jest możliwość generowania kart charakterystyk dla jednolitych

części wód, dostępne tutaj.

Co dalej z naruszeniem?

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie stwierdzonych naruszeń. W przypadku braku zadowalającej

reakcji, KE może podjąć decyzję o wystosowaniu tzw. uzasadnionej opinii, czyli kolejnego kroku w postępowaniu naruszeniowym.

Warto widzieć: poszczególne etapy postępowania naruszeniowego (związanego z kontrolą przestrzegania przez państwa członkowskie

przepisów UE) przedstawione zostały na stronach KE .
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ZGŁOSZENIE PRAC DO RDOŚ A POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Zespół redakcyjny

Nowo wprowadzony obowiązek dołączenia do operatu wodnoprawnego potwierdzenia skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118

ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rodzi wiele zapytań i wątpliwości. Obowiązek wszedł w życie w dniu 10 listopada

2022 r. w związku ze zmianą ustawy. Postaramy się pokrótce wyjaśnić, jakie działania wymagają zgłoszenia przed uzyskaniem pozwolenia

wodnoprawnego.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: operat wodnoprawny, Pozwolenie wodnoprawne, RDOŚ, Ustawa o ochronie przyrody, zgłoszenie prac
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Kiedy o zgłoszenie może upomnieć się organ wydający pozwolenie

wodnoprawne

Nowo wprowadzony obowiązek dołączenia do operatu wodnoprawnego potwierdzenia skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118

ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rodzi wiele zapytań i wątpliwości. Obowiązek wszedł w życie w dniu 10 listopada

2022 r. w związku ze zmianą ustawy. Postaramy się pokrótce wyjaśnić, jakie działania wymagają zgłoszenia przed uzyskaniem pozwolenia

wodnoprawnego.

Ustawa o ochronie przyrody wskazuje, że zgłoszenia do RDOŚ (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) wymaga prowadzenie działań

obejmujących roboty ziemne, mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.

Takie działania wymagają zgłoszenia, jeżeli są prowadzone na:

na obszarach form ochrony przyrody – wszystkich wymienionych w ustawie o ochronie przyrody z wyłączeniem pomników

przyrody;

w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

ale także w obrębie cieków naturalnych.

O ile o konieczności zgłoszenia do RDOŚ prac prowadzonych na obszarze NATURA 2000 czy na obszarze parku narodowego lub

krajobrazowego wszyscy wiemy, to o obowiązku zgłoszenia prac ziemnych, mogących zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe,

prowadzonych w obrębie cieków naturalnych, inwestorzy często nie pamiętają.

W kontekście uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do robót mogących zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, prowadzonych w

obrębie cieków naturalnych, zaliczane będą np.:

roboty związane z budową, przebudową, likwidacją mostów;

umocnienie cieków w związku z prowadzoną inwestycją liniową;

budowa i umocnienie wylotów i przepustów, szczególnie w przypadku, kiedy planowany jest wjazd sprzętu do koryta cieku;

wykonanie urządzeń wodnych, w tym np. budowli piętrzących;

zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu.

Dodatkowo zgłoszenia wymagać będzie zawsze wydobywanie z wód kamieni, żwiru, piasku oraz innych materiałów.

Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono skuteczne, jeżeli w terminie 30 dni od złożenia wniosku

regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie sprzeciwu. Należy również zaplanować harmonogram pozyskiwania kolejnych decyzji,

gdyż do prowadzenia działań, dla których uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia, można przystąpić nie później niż 2 lata po określonym w

zgłoszeniu terminie ich rozpoczęcia.

Ważne
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Decyzja o braku potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie zastępuje

zgłoszenia z art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

Natomiast zgłoszenie jest niepotrzebne jedynie w przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć, dla których

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (przygotowano raport i uzyskano decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach).
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INTERWENCJA W ZAKRESIE WSPARCIA POWIERZCHNIOWEGO DLA
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – PRZEWIDYWANY START

REALIZACJI – 2023 R.
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Jednym z głównych celów unijnych strategii na rzecz bioróżnorodności i „Od pola do stołu” jest zwiększenie udziału powierzchni upraw

rolnictwa ekologicznego, który do 2030 r., zgodnie z założeniami dla całej Unii Europejskiej, powinien wynosić średnio 25% wszystkich

użytków rolnych.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: bioróżnorodność, rolnictwo ekologiczne, UE, WPR
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Jednym z głównych celów unijnych strategii na rzecz bioróżnorodności i „Od pola do stołu” jest zwiększenie udziału powierzchni upraw

rolnictwa ekologicznego, który do 2030 r., zgodnie z założeniami dla całej Unii Europejskiej, powinien wynosić średnio 25% wszystkich

użytków rolnych.

Jednym z działań w Planie Strategicznym WPR na lata 2023 – 2027, mającym na celu rozwój rolnictwa ekologicznego, jest wsparcie

powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego. W ramach tego działania, pomoc będzie udzielana do powierzchni różnych grup upraw, tj.:

rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych i ekstensywnych, jagodowych, paszowych oraz TUZ, pod warunkiem, że

są one prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego w okresie konwersji i po jej zakończeniu.

Rolnicy podejmujący dobrowolne zobowiązania w zakresie utrzymania lub przejścia na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego, określone

w prawodawstwie unijnym i krajowym, będą objęci nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie

ekologicznym. Zobowiązania w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne obejmują okres 5 lat.

Wymagania dla interwencji:

warunek podstawowy – prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z przepisami określonymi m.in. w rozporządzeniu PE i Rady (UE)

2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym;

obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru;

uprawa gatunków roślin określonych w przepisach krajowych;

posiadanie minimalnej obsady zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków

zielonych;

posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji

roślinno-zwierzęcej;

zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi);

posiadanie planu działalności ekologicznej;

w przypadku podstawowych i ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania – potwierdzenie, że do

założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości;

utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;

coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Płatności ekologiczne będą przyznawane według powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie

konwersji lub upraw już ekologicznych). Płatności zostały policzone na podstawie poniesionych kosztów i utraconych dochodów, związanych

z realizacją wymagań określonych dla interwencji. Płatności w okresie konwersji, w ramach pięcioletniego zobowiązania, przysługują nie

dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania.

Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio

o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.). W ramach interwencji stosowana będzie degresywność

płatności.

Płatności ekologiczne będą przyznawane w wysokości:
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100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;

75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Szacowane stawki płatności dla interwencji Rolnictwo ekologiczne.

 
szacowane stawki płatności

w okresie konwersjipo okresie konwersjiw okresie konwersji z premiąpo okresie konwersji z premią

uprawy rolnicze 1 697 1 571 2 270 2 144

uprawy warzywne 3 021 2 391 3 594 2 964

uprawy zielarskie 1 856 2 429

uprawy paszowe na GO 1 638 1 504 2 211 2 077

TUZ 1 043 1 616

podstawowe uprawy sadownicze 3 105 1 961 3 678 2 534

uprawy jagodowe 2 495 2 213 3 068 2 786

ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 1 899

małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 640 2 213

premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą573 -

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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ŁOSOŚ I TROĆ – SPADEK POPULACJI
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Dnia 1 stycznia zakończył się okres ochronny troci i łososi, a setki wędkarzy rozpoczęło sezon. W tym roku jednak szybko zauważono, że

populacja tych ryb jest znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych. Wstępne szacunki wykazały, że ryb jest aż o połowę mniej.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: łosoś, ryby łososiowate, spadek populacji, troć
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Dnia 1 stycznia zakończył się okres ochronny troci i łososi, a setki wędkarzy rozpoczęło sezon. W tym roku jednak szybko zauważono, że

populacja tych ryb jest znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych. Wstępne szacunki wykazały, że ryb jest aż o połowę mniej.

Warunki środowiskowe

Łososie i trocie to dwa gatunki ryb z rodziny łososiowatych. Znane są z niezwykłych wędrówek w celu składania ikry. Aby skutecznie się

rozmnażać, potrzebują odpowiednich warunków środowiskowych i behawioralnych.

Łososie i trocie należą do ryb anadromicznych, tzn. wędrujących na czas rozrodu. Oba te gatunki spędzają większość życia w morzu, ale aby

się rozmnożyć wracają do rzek, w których się urodziły. Podczas swej migracji w górę nurtu, łososie i trocie przemierzają setki kilometrów,

pokonując różnego rodzaju przeszkody w celu dotarcia do swoich miejsc tarłowych. Ich okres godowy trwa od października do stycznia,

najintensywniej przebiega zaś w drugiej połowie listopada. Rozmnażanie łososia i troci odbywa się w formie tarła, wówczas ryby składają ikrę

w „gniazdach”, które samica przygotowuje w kamienistym dnie. W tym celu zazwyczaj wybierają miejsca, gdzie woda jest odpowiednio

chłodna – optymalna temperatura wynosi od 4°C do 10°C. Ponadto, powinna być czysta i wolna od toksyn. Łososie i trocie to ryby, które

potrzebują miejsc o odpowiednim przepływie, głębokości oraz strukturze dna.

Przyczyny spadku populacji

Jesienią znaczna część ryb łososiowatych wpływa do polskich rzek na tarło. Najliczniej pojawiają się w Drawie, Parsęcie, Inie i Słupi. Jednak

niesprzyjające warunki pogodowe, które panowały w zeszłym roku, spowodowały, że tych ryb wpłynęło znacznie mniej niż w latach

ubiegłych. Skanery umiejscowione w kilku punktach Słupi ujawniły, iż liczba ta spadła o ponad 50%. Przyczyną tego była zapewne

temperatura wody, które we wrześniu ubiegłego roku w Słupi wynosiła 20°C , a na koniec listopada powyżej 10°C.

Kolejnym powodem mógł być poziom wody. Wysoki zapewnia znacznie lepsze warunki do rozmnażania się ryb. Przepływ wody jest również

ważny dla łososi i troci, ponieważ powoduje mieszanie się wody, co zwiększa dostępność tlenu i pożywienia. Tymczasem w zeszłym roku

poziom rzek pomorskich był na bardzo niskim poziomie, tak niskim, że latem kilkukrotnie przestawały pracować elektrownie wodne.

Spadek populacji ryb łososiowatych w pomorskich rzekach to prawdopodobnie efekt nałożenia się kilku niesprzyjających anomalii

pogodowych. Czy tak rzeczywiście jest, pokażą kolejne lata badań.

Czy wiesz, że:

W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa, określające gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszary

przeznaczone do ich ochrony. W dokumencie wskazano troć wędrowną i węgorza. Obszarami do ochrony troci są przede wszystkim rzeki

Przymorza oraz rzeki lub ich odcinki na południu Polski, zarówno na obszarze dorzecza Odry, jak i Wisły.
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RUSZA KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE NA „INWESTYCJE
CHRONIĄCE WODY PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI AZOTANAMI

POCHODZENIA ROLNICZEGO”
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Od 3 marca 2023 r. rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję, mającą na celu ochronę wód

przed azotanami, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami

azotanami pochodzenia rolniczego”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020). Warto

wspomnieć, że o wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys.

stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: dofinansowanie, ochrona wód, wniosek, zanieczyszczenia azotanami
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Od 3 marca 2023 r. rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję, mającą na celu ochronę wód

przed azotanami, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami

azotanami pochodzenia rolniczego”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020). Warto

wspomnieć, że o wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys.

stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na tego typu inwestycje, które weszło w życie w dniu 20

grudnia 2022 r., limit pomocy w ramach ww. działania wzrósł do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie

realizacji PROW 2014 – 2020. W porównaniu z poprzednimi naborami, modyfikacji uległ również sposób rozliczania budowy zbiornika na

gnojówkę, gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych. W tych przypadkach mają obowiązywać stawki

jednostkowe. Pozostałe inwestycje będą refundowane na dotychczasowych zasadach. Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w

wysokości 50%, a w sytuacji, gdy inwestycję prowadzi młody rolnik – 60% kosztów kwalifikowanych.

Producenci rolni mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje, które posłużą dostosowaniu gospodarstw do wymogów określonych w tzw.

programie azotanowym („Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”). Są to działania obejmujące budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników

do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych

rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu będzie podlegał również zakup nowych maszyn, urządzeń oraz

wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Nabór wniosków o wsparcie na tego typu inwestycje z PROW 2014 – 2020 potrwa od 3 marca do 3 kwietnia 2023 r. Dokumenty będzie można

składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można będzie również wysłać je

przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Zgodnie z informacjami ze strony ARiMR, dotychczas na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia

rolniczego z PROW 2014 – 2020 wypłacono 225,2 mln zł ponad 3 tys. rolników.
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RAPORTY ZRÓWNOWAŻONE WKRÓTCE
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Wkrótce rozpoczną się publikacje różnego rodzaju raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Marzec to miesiąc, w którym stopniowo

pojawiać się będą informacje o działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe na rzecz społeczeństwa i

środowiska. Takie sprawozdania mogą być udostępniane pod różnymi nazwami, takimi jak: raporty zrównoważonego rozwoju, raporty

zintegrowane, ujawnienia niefinansowe, ujawnienia z zakresu Taksonomii UE. Mnogość tego typu sprawozdań nie jest przypadkowa.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 4/2023
Tags: ESG, raporty zrównoważone, sprawozdania, zrównoważony rozwój
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Wkrótce rozpoczną się publikacje różnego rodzaju raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Marzec to miesiąc, w którym stopniowo

pojawiać się będą informacje o działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe na rzecz społeczeństwa i

środowiska. Takie sprawozdania mogą być udostępniane pod różnymi nazwami, takimi jak: raporty zrównoważonego rozwoju, raporty

zintegrowane, ujawnienia niefinansowe, ujawnienia z zakresu Taksonomii UE. Mnogość tego typu sprawozdań nie jest przypadkowa. Wiąże

się ona z rosnącymi wymogami formalnymi wobec firm i banków w zakresie zapewnienia społeczeństwu informacji o ich działalności. Na

poziomie unijnym raportowanie reguluje szereg aktów prawnych, takich jak Dyrektywa o raportowaniu niefinansowym (NFRD),

Rozporządzenie delegowane do Taksonomii w zakresie ujawnień czy też dotyczące banków Rozporządzenie w sprawie wymogów

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). Wkrótce zacznie też obowiązywać Dyrektywa CSRD, o której

pisaliśmy we wcześniejszych numerach „Wodnych Spraw”.

W takich sprawozdaniach można znaleźć szereg ciekawych informacji dotyczących przedsiębiorstw. Są to m.in.: dane o emisji gazów

cieplarnianych, zużyciu wody, inicjatywach podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, wolontariacie. Poza przedstawieniem danych, w

raportach opisywane są przyjęte w firmie polityki i strategie w zakresie tzw. ESG (Środowisko, Społeczeństwo, Ład korporacyjny). Pod tym

coraz popularniejszym hasłem rozumiemy działania związane ze zrównoważonym rozwojem w szerokim ujęciu, obejmującym zarówno

zapewnienie zgodności z wymogami, jak również ekologiczne i etyczne prowadzenie biznesu.

Z każdym rokiem coraz większa liczba przedsiębiorstw będzie musiała przedstawiać swoje sprawozdania. Niektóre już teraz, choć nie muszą,

dobrowolnie publikują informacje o zrównoważonym rozwoju. Raporty z założenia mają zapewnić społeczeństwu realną ocenę

podejmowanych działań i proekologicznych aktywności firm i banków. Publikacja co najmniej raz w roku informacji o zrealizowanych

inicjatywach, danych o emisjach, a także deklarowanych na przyszłość celach i działaniach, ma zapobiegać wprowadzaniu klientów w błąd.

Jest to sposób na walkę z greenwashingiem. O tym, jak istotny jest to problem, będący obecnie pod lupą UOKiK, pisaliśmy w poprzednim

numerze.
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RYBIM OKIEM
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Agnieszka Hobot

Rybie oko to nazwa obiektywu fotograficznego, ale także tzw. judasza – czyli przyrządu optycznego umieszczanego w drzwiach, aby

zapewnić patrzącemu szeroki kąt widzenia. Wydaje się słusznym, aby za każdym razem, kiedy dotykamy jakiegoś tematu i wyjaśniamy go

naszym Czytelnikom, zachować właśnie takie szerokie pole widzenia, które nie ogranicza nas jedynie do wąskich refleksji. Dlatego w tym

wydaniu, którego tematem jest ichtiofauna, zwracamy również uwagę na różne zadania, obowiązki czy przywileje nadane administracji,

służbom i wędkarzom. Zadajemy im także pytania o plany na 2023 r.

Kategorie: Temat wydania, Wydanie 4/2023
Tags: KE, obwody rybackie, Odra, PSR, zarybienia
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Rybie oko to nazwa obiektywu fotograficznego, ale także tzw. judasza – czyli przyrządu optycznego umieszczanego w drzwiach, aby

zapewnić patrzącemu szeroki kąt widzenia. Wydaje się słusznym, aby za każdym razem, kiedy dotykamy jakiegoś tematu i wyjaśniamy go

naszym Czytelnikom, zachować właśnie takie szerokie pole widzenia, które nie ogranicza nas jedynie do wąskich refleksji. Dlatego w tym

wydaniu, którego tematem jest ichtiofauna, zwracamy również uwagę na różne zadania, obowiązki czy przywileje nadane administracji,

służbom i wędkarzom. Zadajemy im także pytania o plany na 2023 r.

Strażnicy ryb

Czy kiedyś zastanawialiście się, kto strzeże ryb, które zamieszkują nasze rzeki i jeziora? Czy istnieje rybna policja? Otóż istnieje, a jeśli jeszcze

jej nie spotkaliście, to głównie dlatego, że albo nie interesuje was wędkarstwo, albo Straż Rybacka jest tak nieliczna. Odpowiedź na to i inne

pytania dotyczące Państwowej Straży Rybackiej, jej uprawnień oraz działań, które były realizowane w ubiegłym roku, znajdziecie w artykule

„Kto strzeże ryb”. Warto podkreślić, iż wszystkie szesnaście jednostek wojewódzkich Straży Rybackich odpowiedziało na pytania naszej

redakcji, w tym o liczbę wystawionych mandatów, co czyni ten obraz jeszcze ciekawszym. Wiemy także, czy coś zmieni się w tym roku w ich

działalności.

Co zdechło w Odrze?

Pozostając przy temacie rybnym, nie możemy pominąć katastrofy ekologicznej w rzece Odrze, która w sierpniu ubiegłego roku doprowadziła

do masowych śnięć ryb. Co zobaczyli pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego na miejscu? Jakie gatunki martwych ryb odłowiono? Jakie

skutki będzie miała katastrofa dla rybostanu Odry? Tego wszystkiego można dowiedzieć się w tym wydaniu „Wodnych Spraw” z artykułu „Co

się stało z rybami w Odrze?” W ostatnich dniach do katastrofy odrzańskiej odniosła się również Komisja Europejska w specjalnym raporcie.

Nie znajdziemy tam może nowych wątków, innych niż te poruszane w raporcie krajowym, ale na pewno ciekawe informacje dotyczące

podatności europejskich rzek na ryzyko toksycznego zakwitu złotej algi w przyszłości.

O obwodach rybackich

Publiczne rybactwo na rzekach i jeziorach prowadzone jest przez użytkowników w obwodach rybackich. W jaki sposób utworzyć obwód

rybacki wskazano w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków

chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Obwód rybacki można ustanowić na kanale, rzece, innym cieku lub na ich

odcinkach, na jeziorze, grupie jezior lub innych zbiornikach wodnych wraz z ich dopływami (zgodnie z linią brzegu). Oznacza to, że obwód

rybacki to wyłącznie wody i nie obejmuje on terenów przyległych do nich.

Obwód rybacki ustanawia się dla danego rodzaju wód, w których występuje charakterystyczny dla tego rodzaju wód gatunek ryby. Takim

obwodem obejmuje się również obszary, gdzie corocznie powtarza się tarło i występują miejsca rozwoju narybku, gromadnego zimowania,

bytowania i przepływu ryb. Każdy obwód ma nadawaną niepowtarzalną nazwę, odpowiadającą najczęściej nazwie własnej kanału, rzeki lub

innego cieku, jeziora albo innego zbiornika wodnego, na którym został ustanowiony. Obwody rybackie ustanawia Wojewoda, w drodze aktu

prawa miejscowego, dlatego każdy może się zapoznać z ich wykazami.
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Według informacji pozyskanych z Wód Polskich, gospodarkę rybacką w:

92 obwodach prowadzą Wody Polskie (mapa),

1017 obwodach prowadzą Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego,

930 obwodach prowadzą pozostali (tj. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne).

O statystykach zarybieniowych

Zarybienia prowadzą użytkownicy na podstawie umów na użytkowanie obwodów rybackich. Aby podpisać umowę, należy sporządzić

wcześniej operat rybacki. Taki dokument zawiera m.in. sposób i warunki odtwarzania poławianych zasobów ryb i raków. To, co wpiszemy do

operatu, przekłada się na zapisy wydanej decyzji. Najczęściej wykaz gatunków ryb, które musimy wprowadzić do wody, obejmie nie więcej niż

kilka do kilkunastu gatunków, w różnych przedziałach wiekowych, a zarybienia prowadzone są zazwyczaj kilka razy w roku, w jednym lub

różnych miejscach obwodu rybackiego. Jak wynika z odpowiedzi Wód Polskich, niestety brak jest statystyk, kto, gdzie i kiedy prowadzi

zarybienia. Być może powstaną one po zobowiązaniu użytkowników obwodów rybackich do przekazywania danych, nie później niż 3 tygodnie

od daty zarybienia, do czego dążą Wody Polskie.
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KE PRZEDSTAWIŁA „PLAN PRZEMYSŁOWY ZIELONEGO ŁADU”
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Europa, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, do 2050 r. ma stać się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność

klimatyczną. Europejskie prawo o klimacie zawiera zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz pośredni cel w postaci

zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 4/2023
Tags: Europejski Zielony Ład, gazy cieplarniane, KE, neutralność klimatyczna, UE
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Europa, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, do 2050 r. ma stać się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność

klimatyczną. Europejskie prawo o klimacie zawiera zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz pośredni cel w postaci

zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

W celu dążenia do neutralności klimatycznej, Komisja Europejska w dniu 1 lutego 2023 r. przedstawiła „Plan przemysłowy Zielonego Ładu”,

który ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na

neutralność klimatyczną.

Podstawowe założenia przedstawionego planu to:

Przewidywalne i uproszczone otoczenie regulacyjne. Zaproponowanie aktu o przemyśle neutralnym dla klimatu, który określi cele1.

dotyczące zdolności przemysłowych w zakresie neutralności emisyjnej i utworzy ramy regulacyjne, ułatwiające jego szybkie

wdrożenie poprzez zapewnienie uproszczonego i przyspieszonego systemu wydawania zezwoleń, promowanie strategicznych

projektów europejskich i opracowanie norm wspierających rozwój technologii na całym jednolitym rynku.

Szybszy dostęp do finansowania. Przeprowadzenie konsultacji z krajami członkowskimi, w sprawie tymczasowych ram pomocy2.

państwa w sytuacjach kryzysowych i przejściowych oraz dokonanie przeglądu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń

grupowych w świetle Zielonego Ładu. Podniesienie progów, powyżej których należy zgłaszać wsparcie zielonych inwestycji.. KE

ułatwi również wykorzystanie istniejących funduszy UE do finansowania innowacji, produkcji i wdrażania w dziedzinie czystych

technologii.

Podnoszenie umiejętności. Utworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie w celu wprowadzenia programów podnoszenia i3.

zmiany kwalifikacji w strategicznych sektorach przemysłu.

Otwarty handel zapewniający odporne na zerwania łańcuchy dostaw. Rozwój unijnej sieci umów o wolnym handlu i inne formy4.

współpracy z partnerami mają na celu wspieranie transformacji ekologicznej. Ochrona jednolitego rynku przed nieuczciwymi

praktykami w sektorze czystych technologii i wykorzystanie dostępnych instrumentów zapewnienia, że zagraniczne subsydia nie

zakłócą konkurencji, również w sektorze czystych technologii.

Plan przemysłowy Zielonego Ładu dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.
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EU RESTORATIONLAW – IDĄ ZMIANY
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Zielony ład (Green Deal) to polityka UE spinająca szereg działań dotyczących zrównoważonego rozwoju, od transformacji energetycznej

(RePower UE), rolnictwa (Od pola do stołu) po strategie w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska (Zero Pollution). Zakres

przedsięwzięć i polityk jest na tyle duży, że trudno je wszystkie śledzić. Niektóre są szeroko komentowane jeszcze na etapie założeń. Inne są

dostrzegane dopiero na etapie implementacji.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 4/2023
Tags: bioróżnorodność, mokradła, renaturyzacja, RestorationLaw, UE
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Zielony ład (Green Deal) to polityka UE spinająca szereg działań dotyczących zrównoważonego rozwoju, od transformacji energetycznej

(RePower UE), rolnictwa (Od pola do stołu) po strategie w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska (Zero Pollution). Zakres

przedsięwzięć i polityk jest na tyle duży, że trudno je wszystkie śledzić. Niektóre są szeroko komentowane jeszcze na etapie założeń. Inne są

dostrzegane dopiero na etapie implementacji.

Wydaje się, że przykładem polityki, która przechodziła trochę bez echa, jest opublikowany w czerwcu 2022 r. UE Nature Restoration Law –

akt prawa określający cele w zakresie przywracania ekosystemów do naturalnego stanu. Już sama zapowiedź w środowiskach przyrodników

wywołała pozytywne reakcje. Jednak w ostatnim czasie tematem zainteresowały się inne grupy, np. rolnicze. U nich treść UE RestorationLaw

budzi raczej obawy.

Propozycja KE jest przełomowa z punktu widzenia renaturyzacji środowiska, gdyż ustala wprost cele w zakresie przywracania naturalnego

charakteru mokradeł, ekosystemów rzecznych, a także leśnych. Cele wskazane w RestorationLaw są bardzo ambitne, jak wiele innych pod

egidą Zielonego Ładu. Wynikają one z potrzeby zapobiegania utracie bioróżnorodności. Wśród wyzwań stojących przed krajami UE znajdują

się:

Przywrócenie dobrego stanu ekosystemom lądowym chronionym w ramach sieci Natura2000 – 30% do 2030 roku, 90% do 2050

roku.

Przywrócenie dobrego stanu ekosystemom morskim – 60% do 2030 roku, 90% do 2050 roku.

Przywrócenie ciągłości rzek na długości co najmniej 25 000 km do 2030 roku.

Odwrócenie trendu spadku liczebności zapylaczy do 2030 roku.

Zwiększanie bioróżnorodności na terenach rolniczych, mierzone wskaźnikiem łąkowych motyli.

Odtwarzanie naturalnych zbiorowisk leśnych, mierzone m.in. udziałem lasów z drzewami w różnym wieku.

Dla każdego z celów RestorationLaw proponuje mierniki, za pomocą których określany będzie postęp wdrażania. Choć cele ustalone są na

poziomie UE, to działania podjąć będą musiały wszystkie kraje członkowskie.

To, co budzi niepokój środowisk rolniczych, to cele w zakresie odtwarzania mokradeł. Obejmują one bowiem odtwarzanie obszarów

osuszonych przez człowieka nawet do 90% powierzchni w perspektywie do 2050 roku. Odwadnianie mokradeł wiązało się z pozyskiwaniem

gruntów rolnych. Oznaczałoby to, że zapisy odnośnie do renaturyzacji terenów podmokłych obejmą więc właśnie te tereny.

RestorationLaw jeszcze nie obowiązuje, więc jego kształt może się zmienić. Ważne jednak, by dyskusja o tym, co, jak i kiedy chcemy w

Europie renaturyzować, żeby odwrócić trend utraty bioróżnorodności, toczona była w jak najszerszym gronie. Tylko wspólne zrozumienie

znaczenia działań na rzecz odtwarzania naturalnych ekosystemów pozwoli zapobiec masowemu wymieraniu organizmów.
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UKAZAŁ SIĘ UNIJNY RAPORT DOTYCZĄCY NIEBIESKIEJ
BIOGOSPODARKI

Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Komisja Europejska regularnie publikuje sprawozdania i raporty, podsumowujące postępy we wdrażaniu ustalonych polityk i kierunków

rozwoju UE. Dnia 13 stycznia 2023 r. ukazał się raport dotyczący niebieskiej biogospodarki w 2022 r. Jest to podsumowanie postępu w uprawie

alg i wodorostów. Działalność ta stanowi jeden z wspieranych w UE kierunków rozwoju, który ma zapobiegać zmianom klimatu poprzez

wiązanie CO2 oraz być źródłem składników pokarmowych o niskim śladzie węglowym. Unijna polityka Od pola do stołu wprost wskazuje

akwakulturę jako strategiczny kierunek rozwoju produkcji żywności. Zrównoważona niebieska gospodarka w Unii Europejskiej stanowi jeden

z elementów Zielonego Ładu (Green Deal)

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 4/2023
Tags: algi, EUMOFA, KE, niebieska biogospodarka, unijny raport, wodorosty
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Komisja Europejska regularnie publikuje sprawozdania i raporty, podsumowujące postępy we wdrażaniu ustalonych polityk i kierunków

rozwoju UE. Dnia 13 stycznia 2023 r. ukazał się raport dotyczący niebieskiej biogospodarki w 2022 r. Jest to podsumowanie postępu w uprawie

alg i wodorostów. Działalność ta stanowi jeden z wspieranych w UE kierunków rozwoju, który ma zapobiegać zmianom klimatu poprzez

wiązanie CO2 oraz być źródłem składników pokarmowych o niskim śladzie węglowym. Unijna polityka Od pola do stołu wprost wskazuje

akwakulturę jako strategiczny kierunek rozwoju produkcji żywności. Zrównoważona niebieska gospodarka w Unii Europejskiej stanowi jeden

z elementów Zielonego Ładu (Green Deal).

Unijny raport dotyczący niebieskiej biogospodarki przygotowany został przez EUMOFA (Europejskie Obserwatorium Rynku Produktów

Rybołówstwa i Akwakultury), jedną z wyspecjalizowanych instytucji wspierających działalność KE. Sprawozdania na temat akwakultury

publikowane są co dwa lata.

Główne wnioski z analizy rynku produkcji mikro- i makroalg wskazują, że działalność w tym zakresie prowadzona jest na małą skalę.

Potencjał Europy w zakresie rozwoju produkcji alg jest duży, gdyż około 36% podmiotów z tej branży działa właśnie na naszym kontynencie.

Jednakże skala tej działalności jest mała z powodu niskiej dojrzałość technologicznej. Większość z tych firm to małe start-upy. Widać jednak

wyraźnie, że w biogospodarce znaczenie będzie mieć cyfryzacja prowadzenia produkcji. Technologicznie Europa jest gotowa do

wprowadzenia niebieskiej biogospodarki na szeroką skalę.

Główne problemy związane z uprawą alg dotyczą niejednolitych procedur uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, ale także wciąż znacznej luki

w wiedzy na temat upraw akwakultury. Obecnie produkcja wodorostów w UE to mniej niż 0,25% światowych zbiorów. By podnieść znaczenie

Europy na tle świata i jednocześnie zapewnić zrównoważoną produkcję, konieczne jest zadbanie o stabilność i przewidywalność

pozyskiwania alg. Wiąże się to z transferem wiedzy, a także wprowadzeniem ułatwień regulacyjnych. Znaczenie będzie miało także

kształtowanie zapotrzebowania na produkty pochodzące z niebieskiej biogospodarki na rynku UE. Z raportu wynika, że wciąż wiele jest do

zrobienia na poziomie unijnym, by działalność związana z akwakulturą rozwijała się szybciej. Praca w tym kierunku powinna przynieść wiele

korzyści w skali globalnej.

28

https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/blue+bioeconomy+report+2022+final.pdf/eb889d94-74a6-2c15-e136-4d2204118c6a?t=1673441855108
https://www.eumofa.eu/


RUSZYŁY KONSULTACJE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
TYMCZASOWYCH RAM KRYZYSOWYCH I PRZEJŚCIOWYCH

Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Komisja Europejska rozpoczęła konsultowanie z państwami członkowskimi projektu wniosku w sprawie przekształcenia tymczasowych

kryzysowych ram pomocy państwa w tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe, aby ułatwić i przyspieszyć transformację ekologiczną

Europy.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 4/2023
Tags: konsultacje, neutralność emisyjna, ramy kryzysowe, ramy przejściowe, transformacja ekologiczna
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Komisja Europejska rozpoczęła konsultowanie z państwami członkowskimi projektu wniosku w sprawie przekształcenia tymczasowych

kryzysowych ram pomocy państwa w tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe, aby ułatwić i przyspieszyć transformację ekologiczną

Europy.

W tymczasowych ramach kryzysowych, które mają zastosowanie do 31 grudnia 2023 r., przewidziano, że państwa członkowskie mogą

udzielać następujących rodzajów pomocy:

wsparcie ograniczoną kwotą, w dowolnej formie, przedsiębiorstw dotkniętych obecnym kryzysem lub wynikającymi z niego

sankcjami i środkami odwetowymi;

wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek;

pomoc rekompensująca wysokie ceny energii;

środki przyspieszające wprowadzanie energii odnawialnej;

środki ułatwiające obniżenie emisyjności procesów przemysłowych;

środki mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przedstawiony projekt wniosku w sprawie tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych ma na celu pobudzenie inwestycji do szybszego

wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie dekarbonizacji przemysłu i produkcji urządzeń niezbędnych do przejścia na

neutralność emisyjną, przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynku i równych warunków działania. Wniosek ten jest częścią Planu

przemysłowego Zielonego Ładu i przyczynia się do realizacji jednego z jego filarów, którym jest zapewnienie przedsiębiorstwom działającym

w UE szybszego dostępu do finansowania.

W przygotowanym projekcie, KE proponuje następując zmiany, mające na celu:

dodatkowe ułatwienie wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych i dekarbonizacji przemysłu poprzez: wspieranie

wykorzystywania wszystkich odnawialnych źródeł energii, przyznawanie pomocy na rozwój mniej zaawansowanych technologii

(takich jak zielony wodór) bez przetargu konkurencyjnego, ale pod warunkiem zabezpieczenia proporcjonalności wsparcia

publicznego oraz zachęcanie do inwestycji, prowadzących do znacznej redukcji emisji, poprzez podwyższenie pułapów pomocy i

uproszczenie jej obliczania (przykładowo określano by ją jako udział w kosztach inwestycji);

wspieranie inwestycji w produkcję sprzętu strategicznego niezbędnego do przejścia na zeroemisyjność, aby przyspieszyć przejście na

gospodarkę zeroemisyjną i wyjść z obecnego kryzysu energetycznego.

Informacje dotyczące tymczasowych ram kryzysowych można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.
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RYBA W STAWIE
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Zespół redakcyjny

Stawy można zdefiniować jako płytkie zbiorniki wody stojącej lub przepływowej. Mogą powstać w sposób naturalny, np. naturalne

zagłębienie terenu wypełnione wodą lub sztuczny, zagłębienie powstało przy udziale człowieka.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 4/2023
Tags: hodowla ryb, ryba, rybactwo, rybołówstwo, stawy rybne
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Czy to staw czy jezioro?

Stawy można zdefiniować jako płytkie zbiorniki wody stojącej lub przepływowej. Mogą powstać w sposób naturalny, np. naturalne

zagłębienie terenu wypełnione wodą lub sztuczny, zagłębienie powstało przy udziale człowieka.

Stawy można podzielić na dwie główne grupy, tj. na karpiowe i pstrągowe, a w każdej z nich sposób hodowli ryb jest zupełnie inny.

Funkcje stawu

Podstawową funkcją stawów jest ich działalność produkcyjna. Dane historyczne wskazują, że początek rozwoju gospodarki stawowej w Polsce

to XV wiek, aczkolwiek pierwsze obiekty o charakterze produkcyjnym funkcjonowały dużo wcześniej.

Stawy, szczególnie te przepływowe, pełnią funkcję oczyszczającą. Woda dopływająca do nich z rzek jest bogata w substancje biogenne, dzięki

czemu, na skutek przemian biochemicznych, w stawach następuje wzrost żyzności. Pozwala to, z jednej strony na tworzenie bazy

pokarmowej dla organizmów w nich żyjących (w tym ryb), z drugiej zaś, dzięki rybom, odprowadzana ze stawów woda poprodukcyjna ma

mniejszą zawartość substancji biogennych. Wpływa to pozytywnie na jakość wód rzecznych.

Jednak staw to nie tylko zalety. Pobór wody w okresie wiosennym do celów zalania stawu, jej odpływ jesienią, czy też stały pobór i odpływ

wody do/ze stawu zaburza reżim hydrologiczny cieków.

Zwiększona wilgotność powietrza i gleby na terenach otaczających stawy przyczynia się do rozwoju szaty roślinnej, stwarzając warunki do

zasiedlania różnym gatunkom zwierząt, co w konsekwencji sprzyja wzrostowi różnorodności biologicznej. Koncentracja stawów na danym

terenie sprzyja utrzymywaniu wilgotności powietrza przy powierzchni ziemi.

Stawy pozwalają regulować poziom wód gruntowych, a także stanowią rezerwowe zbiorniki wody na czas suszy.

Gospodarstwa rybackie na terenach wiejskich są często głównym miejscem zatrudnienia lokalnych mieszkańców oraz elementem

ekonomicznego funkcjonowania danego regionu. Na poniższej mapie widać wielkość powierzchni stawów rybnych w poszczególnych

województwach.

Stawy rybne pozwalają na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i są doskonałym miejscem na wędkarską przygodę.

W ostatnich latach elementem stawowej produkcji rybackiej jest chów materiału zarybieniowego, przeznaczonego do zarybień wód

otwartych.

Różnorodność przyrodnicza stawów rybnych oraz otaczającej je przyrody, kształtowanie krajobrazu, tradycja rybacka czy walory rekreacyjne

stawów powodują, że mają one również duży potencjał edukacyjny.
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Ryby w stawie

W Polsce w stawach hoduje się głównie karpie, aczkolwiek z roku na rok coraz większy jest udział ryb innych gatunków.

Stawy karpiowe, oprócz swej zasadniczej roli, jaką jest produkcja karpia, pełnią także funkcje przyrodnicze i społeczne. Technologia chowu

uwzględnia naturalny rytm pór roku. Opiera się na cyklicznym, wiosennym napełnianiu i jesiennym opróżnianiu stawów, z zatrzymaniem

wody w okresie letnim. Dzięki temu stawy karpiowe zapewniają stabilizację przepływu w rzekach.

Stawy hodowlane zamieszkują również pstrągi. Chów i hodowla pstrąga pozwalają na uzyskanie dużej produkcji na niedużej powierzchni.

Niemniej jednak niosą za sobą wyzwania, gdyż gatunek ten ma spore wymagania środowiskowe – potrzebuje dużej ilości, dobrze nasyconej

tlenem wody oraz małych amplitud temperatur. Spełnienie tych warunków może powodować deficyt wód powierzchniowych w zlewni.

Ponadto wykorzystywanie wody z rzek do produkcji pstrąga wiąże się ze spadkiem jej jakości, na skutek wprowadzenia do stawów takich

elementów jak: pasza, leki, środki chemiczne stosowane w profilaktyce.

W stawach można hodować też takie gatunki ryb jak sum, lin, amur czy szczupak.
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Powierzchnia stawów rybnych w 2016 r. w podziale na województwa.

Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie danych: „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy”  Część II: Opracowanie

bazy danych o presjach antropogenicznych, Etap II - część dotycząca pozostałych presji antropogenicznych

Jakie fundusze wspierają rybactwo i rybołówstwo?

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 wsparcie dla sektora rybackiego odbywać się będzie za pośrednictwem

Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA).

EFMRA jest skierowana do podmiotów działających w sektorach rybackim i gospodarki morskiej. Do jego głównych celów należą:

Aby umożliwić wykorzystanie środków w ramach EFMRA, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przygotowało program pod nazwą

Fundusze Europejskie dla Rybactwa, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia 2022 r.

Opracowując program, dokonano analizy mocnych i słabych stron poszczególnych gałęzi sektora rybackiego (w tym rybołówstwa morskiego i
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śródlądowego, akwakultury, przetwórstwa i obrotu) oraz zidentyfikowano dla tych obszarów szanse i zagrożenia. Na podstawie wykonanych

analiz, uwzględniając ramy prawne funduszu, opracowano katalog działań niezbędnych do zrealizowania w kolejnych latach. Działania te,

szczególnie zaplanowane w ramach priorytetów 1 i 2 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, skierowane są m.in. do podmiotów

działających w obszarze rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb.

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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CZYM STRESUJEMY MIESZKAŃCÓW BAŁTYKU?
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Monika Mazur

Czym jest stres? Wychodząc z jednej z definicji naukowych, „stres to proces, za pomocą którego czynniki środowiskowe zagrażają

równowadze organizmu lub ją naruszają i za pomocą którego organizm reaguje na zagrożenie” . Stres towarzyszy współczesnemu

człowiekowi nieustannie, ale czy można mówić o stresie u zwierząt? Oczywiście, że tak. Badania pokazały, że silne napiecie powstaje u

zwierząt, gdy, mówiąc krótko, organizm traci poczucie kontroli nad sytuacją w wyniku działania bodźców zewnętrznych – stresorów.

Kategorie: Opinie, Wydanie 4/2023
Tags: Bałtyk, hałas, odpady, presje morskie, zanieczyszczenie światłem
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Czym jest stres? Wychodząc z jednej z definicji naukowych, „stres to proces, za pomocą którego czynniki środowiskowe zagrażają

równowadze organizmu lub ją naruszają i za pomocą którego organizm reaguje na zagrożenie”. Stres towarzyszy współczesnemu

człowiekowi nieustannie, ale czy można mówić o stresie u zwierząt? Oczywiście, że tak. Badania pokazały, że silne napiecie powstaje u

zwierząt, gdy, mówiąc krótko, organizm traci poczucie kontroli nad sytuacją w wyniku działania bodźców zewnętrznych – stresorów.

Należy zauważyć, iż stresorami mogą być czynniki występujące w naturze, jednak szereg bodźców, działających niekorzystnie na zwierzęta,

wprowadza do środowiska człowiek. Nie będziemy tu pisać o reakcji układu immunologicznego organizmów wodnych, ale zajmiemy się

stresorami, które można nazwać presjami człowieka na środowisko, a dokładnie na środowisko morskie Bałtyku. Jakie zatem presje

fundujemy morskim zwierzętom?

Presje morskie na morze

Bałtyk jest narażony na wiele rodzajów presji morskich. W tym artykule skupimy się na trzech z nich – hałasie, zanieczyszczeniu światłem

oraz odpadach. Oczywiście wszystkie te czynniki mają niekorzystny wpływ na środowisko, zależny od natężenia i skali. Zatem wymagają

pilnych działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów i ochrony ekosystemów morskich w regionie.

Czym i jak hałasujemy?

Podwodny hałas w Bałtyku jest spowodowany głównie przez działalność człowieka, taką jak ruch statków, pracę platform wiertniczych,

sonarów i innych urządzeń. Wpływa to negatywnie na faunę morską, w tym na ssaki: foki, morsy i wieloryby. Długotrwałe narażenie na hałas

może zaburzać komunikację, migrację, żerowanie, rozmnażanie się i unikanie drapieżników.

Również ryby źle reagują na zbyt głośne dźwięki. Dla przykładu, u niektórych gatunków odnotowano podwyższony poziom hormonu stresu

we krwi. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu, a nawet do śmierci zwierząt.

Hałas dzieli się na dwa rodzaje: ciągły i impulsowy. Pierwszy z nich w Bałtyku jest generowany przez stałe lub regularne źródła, takie jak

statki, przemysł wydobywczy i wiertniczy. Jest to dźwięk o niezmiennej intensywności, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Hałas

impulsowy, drugi rodzaj, jest generowany przez nagłe, krótkotrwałe wydarzenia, takie jak huki i eksplozje podwodne, sejsmiczne badania

dna morskiego lub palowanie. Charakteryzuje się on gwałtownym wzrostem i spadkiem intensywności w krótkim czasie. Oba rodzaje

dźwięków mają negatywny wpływ na środowisko morskie, jednak hałas impulsowy jest uważany za szczególnie szkodliwy ze względu na

swoją intensywność i nagłą zmienność, co może zakłócać naturalne procesy biologiczne i prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu u

zwierząt morskich.

Dlatego ważne jest, aby monitorować poziom hałasu oraz podejmować działania, mające na celu zmniejszenie jego wpływu na środowisko, w

tym na faunę morską i nadmorską. Jak to wygląda na mapie, spójrzcie poniżej.
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Zobrazowania pokazujące intensywność presji hałasu o charakterze impulsowym

Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie danych HELCOM

Dlaczego światło zanieczyszcza?

Zanieczyszczenie światłem Bałtyku odnosi się do nadmiernego oświetlenia nocnego, które zakłóca naturalny cykl dobowy organizmów

morskich oraz wpływa na jakość życia ludzi. Zauważono negatywne oddziaływanie światła nocą na faunę i florę, w tym na migracje ryb oraz

ich rozmnażanie. Sztuczne oświetlenie zaburza naturalny rytm dobowy, co wpływa na procesy biologiczne, takie jak migracja, rozmnażanie,

żywienie się i unikanie drapieżników, doprowadzając organizmy żywe do dezorientacji, zmiany zachowań, zahamowania niektórych

procesów życiowych, a nawet do śmierci. Według wielu badań, ekspozycja na sztuczne światło w nocy ma znaczący wpływ szczególnie na te

organizmy, dla których światło określa czas aktywności biologicznej.Dodatkowo może wpłynąć na nawigację ryb, które wykorzystują je do

orientacji w wodzie.

Przez sztuczne oświetlenie nocne ekosystemów wodnych glony zwiększają produkcję, a więc nadmiar sztucznego światła może również

wpłynąć na skład chemiczny wody i prowadzić do zmian w środowisku morskim. W efekcie może to zmniejszyć różnorodność biologiczną i

zdestabilizować ekosystem, a w konsekwencji wpłynąć na dostępność żywności dla ludzi. Ponadto nadmiar sztucznego światła może

zwiększyć zużycie energii, koszty i emisję dwutlenku węgla.

W związku z tym, podejmowane są działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem – ograniczenie oświetlenia ulicznego i

reklamowego, a także edukację społeczeństwa.
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Zobrazowania pokazujące zanieczyszczenie sztucznym światłem

Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie Atlasu zanieczyszczenia sztucznym światłem pod powierzchnią mórz i oceanów

Odpady – do kosza nie do morza

Zaśmiecanie Bałtyku jest poważnym problemem i jednym z głównych czynników zagrażających środowisku morskiemu w regionie. Obecność

odpadów związana jest ściśle z działalnością człowieka i jest to problem wyraźnie widoczny wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Odpady,

takie jak plastikowe butelki, worki, opakowania i śmieci wędkarskie, są wyrzucane do morza i zalegają na jego dnie, zanieczyszczając

siedliska morskie i powodując szkody w ekosystemie. Ponadto, szkodliwe substancje chemiczne mogą przenikać z odpadów do łańcucha

pokarmowego, co wpływa na zdrowie organizmów morskich i ludzi, którzy zjadają zanieczyszczone ryby i owoce morza.

W morzu zalegają: odpady plastikowe; odpady związane z rybołówstwem, np. sieci rybackie; odpady przemysłowe; zanieczyszczenia z

transportu; ścieki komunalne; odpady z II wojny światowej; inne rodzaje odpadów, takie jak szkło, ceramika i metale. Wszystkie mają

negatywny wpływ na środowisko, oddziałują na zdrowie organizmów morskich poprzez uśmiercanie i okaleczanie zwierząt, które zaplątały

się w porzucone sieci czy opakowania plastikowe, bądź połknęły fragmenty tworzyw sztucznych.

Obecność mikroplastików stwierdzono w organizmach wielu gatunkach ryb, skorupiaków, małży i innych zwierząt morskich. Badania nad

zagadnieniem ciągle trwają, ale pewne jest, że jego drobinki pochłaniane są przez fito- i zooplankton, żyjące w wodzi i strefie przybrzeżnej

bezkręgowce, wiele stawonogów, ryby oraz bezpośrednio lub pośrednio, jako ogniwa końcowe w łańcuchu troficznym, także przez ptaki.

Wiadomo też, że w badaniach nad bezkręgowcami notowano przypadki uszkadzania komórek i tkanek przez mikroplastiki, a także

zgromadzono dane, wskazujące na to, że oddziaływania mają nie tylko charakter mechaniczny. Na cząstkach mikroplastiku mogą osadzać się

i koncentrować toksyczne związki organiczne i nieorganiczne, a im dłużej dany fragment plastiku przebywa w zanieczyszczonym środowisku

wodnym, tym więcej zakumuluje substancji szkodliwych.

Aby zmniejszyć zaśmiecanie Bałtyku, konieczne są długoterminowe działania. Należy wprowadzić programy recyklingu i gospodarki
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odpadami, edukować społeczeństwo w zakresie ochrony środowiska i wprowadzać regulacje, takie jak zakaz stosowania jednorazowych

plastikowych wyrobów. Zapewnienie skutecznej ochrony Bałtyku i jego ekosystemów wymaga współpracy na poziomie krajowym i

międzynarodowym.
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DLACZEGO FOKI STAJĄ SIĘ AGRESYWNE?
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Monika Gajda

Foki na pierwszy rzut oka wydają się zwierzętami przyjaznymi, a ich sympatyczny wygląd budzi ciekawość i zainteresowanie turystów. Są to

zwierzęta stadne, które prowadzą wodno-lądowy tryb życia. Regularnie wychodzą na brzeg, aby odpocząć na plaży.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 4/2023
Tags: Bałtyk, foki, morze Bałtyckie, populacja fok, presja człowieka
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Foki na pierwszy rzut oka wydają się zwierzętami przyjaznymi, a ich sympatyczny wygląd budzi ciekawość i zainteresowanie turystów. Są to

zwierzęta stadne, które prowadzą wodno-lądowy tryb życia. Regularnie wychodzą na brzeg, aby odpocząć na plaży.

Foki naturalnie nie są zwierzętami agresywnymi wobec człowieka i nie inicjują ataku bez przyczyny. Natomiast w sytuacji, gdy są

niepokojone, sprowokowane bądź czują zagrożenie, mogą zaatakować w obronie własnej, co jest naturalne i zrozumiałe.

W ostatnich latach pojawiają się jednak coraz liczniejsze doniesienia o niesprowokowanym, agresywnym zachowaniu fok wobec ludzi, które

odnotowano m.in. w RPA w rejonie Kapsztadu czy na terenie Szkocji w pobliżu Eyemouth. W styczniu tego roku u wybrzeży Afryki chłopiec,

przebywający na plaży, pośród kąpiących się turystów, został zaatakowany i pogryziony przez fokę. Podobne zgłoszenia otrzymywano

również wcześniej, co wskazuje na niepokojącą zmianę w zachowaniu tych zwierząt wobec ludzi i wymaga dalszych badań.

W naturalnej sytuacji foki, gdy są niepokojone bądź czują zagrożenie, stają się płochliwe, uciekają i wracają do wody. Obecnie coraz częściej

obserwujemy osobniki, które decydują się agresywnie stawić czoła niebezpieczeństwu. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest

długotrwały efekt uboczny zatrucia kwasem domoikowym. Dochodzi do niego w efekcie spożywania ryb i skorupiaków skażonych tą toksyną,

która jest uwalniania do środowiska morskiego w wyniku zakwitów glonowych. Ale żeby człowiek nie poczuł się bez winy, koniecznie trzeba

dodać, że przyczyną zakwitów glonowych jest m.in. zjawisko eutrofizacji wód, czyli jedna z presji antropogenicznych, mających wpływ na

ekosystemy morskie.

Zatrucie kwasem domoikowym powoduje u zwierząt morskich obrzęk wokół serca i mózgu. Najbardziej zauważalnym efektem, który

zaobserwowano u fok, jest podwyższony poziom agresji, neurologiczny efekt uboczny obrzęku mózgu. W wyniku zatrucia naturalna reakcja

ucieczki zostaje zaburzona, a zwierzę bezpośrednio przechodzi do walki.

Poznajmy się

Przenieśmy się nad Bałtyk. To dom trzech gatunków fok: szarej, obrączkowanej i pospolitej. Najliczniej występującym gatunkiem na polskim

wybrzeżu jest foka szara. Jest to jednocześnie największa spośród spotykanych w Polsce przedstawicielek tego gatunku – samce dorastają do

3 m długości, osiągając ciężar 300 kg i cechują się ciemnoszarym ubarwieniem. Samice są mniejsze, ich maksymalna długość wynosi 2 m, a

cechą charakterystyczną jest kremowo-biały brzuch z nieregularnymi, ciemnymi plamkami. Obecnie w Bałtyku występuje około 40 tys. sztuk

tego gatunku. W XX wieku straciliśmy ok. 90% populacji foki szarej, gdyż zwierzęta te uważane były za szkodniki i intensywnie tępione.

Dużo rzadziej na polskim wybrzeżu spotkać można fokę obrączkowaną – najmniejszą z występujących w Bałtyku, której liczebność wynosi 15

tys. Ten arktyczny gatunek zadomowił się w północnej części Morza Bałtyckiego. Najrzadziej występującym gatunkiem fok w Bałtyku jest

(wbrew nazwie) foka pospolita, której liczebność jest szacowana na ok. 1 tys.

Jak presja człowieka wpływa na foki?

Foki narażone są na szereg presji antropogenicznych, które mogą zaburzać ich naturalne funkcjonowanie. Jedną z nich jest presja wynikająca

z intensywnego rozwoju turystyki na całym obszarze wybrzeża. Foki potrzebują dostępu do miejsc odpoczynku, linienia i rozrodu, których na

polskich plażach brakuje. Zdarzają się liczne incydenty niepokojenia, płoszenia i zakłócania odpoczynku tych zwierząt.
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Kolejną presją w wodach morza Bałtyckiego jest bez wątpienia podwodny hałas związany z działalnością człowieka, który można podzielić na

dwie kategorie: ciągły oraz impulsowy. Do antropogenicznych źródeł dźwięków ciągłych należą m.in. te generowane przez statki i łodzie,

turbiny wiatrowe lub mosty. Hałas impulsowy charakteryzuje się krótkim czasem trwania oraz szybkim narastaniem impulsu (eksplozje i

wybuchy, badania sejsmiczne, palowanie). Hałas wpływa na ssaki morskie, powodując uszkodzenia słuchu, zmiany fizjologiczne i

behawioralne, poza tym maskuje dźwięki ważne biologicznie.

Istotną presją dla tego gatunku są również przypadkowe połowy (tzw. przyłowy), czyli zaplątanie się fok w sieci rybackie wystawione na

trasie ich wędrówek. Ofiarami padają najczęściej młode osobniki. Przyłów fok w Bałtyku szacuje się na ok. 7,5% liczebności populacji.

Dla populacji fok nie są obojętne również wprowadzane do wód substancje zanieczyszczające: syntetyczne i niesyntetyczne, radionuklidy czy

odpady, jak również eutrofizacja. Jako głównego winowajcę nadmiernego wzbogacania morza w związki azotu i fosforu wskazuje się sektor

rolnictwa.

Gdzie nad Bałtykiem można spotkać foki?

Jedynym miejscem w Polsce, gdzie można spotkać kolonię dzikich fok, jest rezerwat przyrody Mewia Łacha na Wyspie Sobieszowskiej przy

ujściu Wisły. Jest to miejsce odpoczynku oraz żerowania, które zwierzęta wybierają regularnie ze względu na znaczne odosobnienie. W

rezerwacie wyznaczono ścieżkę informacyjno-edukacyjną na trasie, przy której znajdują się dwie platformy widokowe, z których można

zaobserwować wylegujące się na piaszczystych łachach foki. Ponadto pojedyncze osobniki spotkać można wzdłuż całego polskiego wybrzeża

Bałtyku, nawet w popularnych kurortach.

Co robić, kiedy spotkasz fokę?

Pamiętaj, foka, podobnie jak wszystkie ssaki morskie, jest zwierzęciem objętym ochroną gatunkową. Zabronione jest m.in. umyślne ich

zabijanie, płoszenie czy niszczenie siedlisk. Każdy, kto zakłóca im spokój – łamie prawo.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, stosuj się do następujących zasad:

nie zbliżaj się i pozostaw ją w spokoju – to dzikie zwierzę, które w sytuacji zagrożenia może pogryźć; jako bezpieczną odległość do

obserwacji foki wskazuje się 20 – 30 m;

pozwól foce wyjść na brzeg;

poinformuj Błękitny Patrol WWF (795 536 009) lub Stację Morską UG w Helu (601 88 99 40), szczególnie, kiedy martwi Cię

zachowanie lub kondycja foki – specjaliści podpowiedzą, co robić oraz zbiorą cenne dane na temat zwierzęcia.

Aktualnie mamy coraz większą świadomość odnośnie do istotnej roli, jaką odgrywają foki dla zachowania równowagi ekosystemu Bałtyku.

Warto podkreślić, że dzięki podejmowanym w latach 80. i 90. międzynarodowym wysiłkom ochronnym, populacja foki szarej w Bałtyku stale

zwiększa swoją liczebność. Od 10 lat obserwujemy stopniowy powrót fok szarych na polskie wybrzeże. Nie zapominajmy również o

konieczności podejmowania działań w zakresie ograniczania presji antropogenicznej związanej z dopływem zanieczyszczeń do wód, które

mogą nie powodować szkód „tu i teraz”, natomiast w perspektywie lat prawdopodobnie zaburzą funkcjonowanie i wpłyną na zachowanie
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tego cennego gatunku.

W artykule korzystałam m.in. z prac:

https://www.gov.uk/government/news/angler-rescued-from-cliff-face-and-aggressive-seals (dostęp: 14.02.23)

https://www.iol.co.za/capeargus/news/clifton-baby-seal-attack-was-highly-unusual-but-not-unheard-of-say-marine-experts-ef65b3b0-c01f-4166-85e3

-633dfb3e83d5 (dostęp: 14.02.23)

https://www.dailymaverick.co.za/article/2023-01-05-why-are-we-seeing-an-increase-in-aggressive-behaviour-by-seals/ (dostęp: 14.02.23)

https://www.wwf.pl/ssaki-baltyckie (dostęp: 15.02.23)

https://chronmorze.eu/ (dostęp: 15.02.23)

   https://fokarium.ug.edu.pl/foki/zagrozenia/ (dostęp: 15.02.23)

https://fokarium.ug.edu.pl/pomoz-fokom/kiedy-spotkasz-foke/ (dostęp: 15.02.23)

https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki/foka-szara (dostęp: 15.02.23)
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KTO STRZEŻE RYB... I WĘDKARZY PRZED POKUSĄ ZŁOWIENIA
TAAAKIEJ RYBY?

Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Zespół redakcyjny

Mało kto wie, że własną, prywatną straż – umundurowaną i uzbrojoną – mają ryby. To dobrze, bo jak wiadomo, dzieci i ryby głosu nie mają,

więc świadomość tego, że ktoś pilnuje ich bezpieczeństwa jest optymistyczna. Pewnie innego zdania są ryby w Odrze, ale o tym w kolejnych

naszych artykułach. W tym skupimy się na funkcjonowaniu tej ważnej formacji, która – jeśli ktoś jeszcze nie wie – posiada uprawnienia

policji.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 4/2023
Tags: karta wędkarska, kłusownictwo, okres ochronny, PSR, straż rybacka, wędkarstwo
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Mało kto wie, że własną, prywatną straż – umundurowaną i uzbrojoną – mają ryby. To dobrze, bo jak wiadomo, dzieci i ryby głosu nie mają,

więc świadomość tego, że ktoś pilnuje ich bezpieczeństwa jest optymistyczna. Pewnie innego zdania są ryby w Odrze, ale o tym w kolejnych

naszych artykułach. W tym skupimy się na funkcjonowaniu tej ważnej formacji, która – jeśli ktoś jeszcze nie wie – posiada uprawnienia

policji.

Państwowa Straż Rybacka realizuje swoje zadania ustawowe w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym

na terenie całego kraju. A zadań tych jest całkiem sporo. Biorąc pod uwagę listę zakazów i czynności zabronionych względem ryb, jest czego

pilnować. Ustawa wskazuje na co najmniej kilkanaście zakazów, które winny być przestrzegane i które powinien znać każdy posiadacz karty

wędkarskiej. Dla przypomnienia wymienimy te najważniejsze.

Zabrania się połowu ryb:

na obszarach chronionych, czyli np. w rezerwatach lub parkach narodowych, jeżeli nie wyznaczono w nich specjalnych miejsc do

połowu;

w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach odrębnych;

przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego, środkami trującymi i odurzającymi czy też materiałami wybuchowymi;

narzędziami kaleczącymi, z wyjątkiem sznurów hakowych, pęczków hakowych, haczyka wędki i harpuna kuszy;

więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką.

I chyba najważniejszy z zakazów: Zabrania się połowu ryb o wymiarach ochronnych i w okresie ochronnym. Bez dogłębnej znajomości

szczegółów tego zakazu, nie ma po co wychodzić na ryby.

Przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym oraz normy rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu

innych organizmów żyjących w wodzie są bardzo szczegółowe, a ich znajomość potwierdza zdanie egzaminu w zakresie ochrony i połowu

ryb. Egzamin ten kończy się uzyskaniem karty wędkarskiej. Tam, gdzie mamy dokument uzyskany w drodze egzaminu, uprawniający do

wykonywania jakichkolwiek czynności, mamy również instytucję stojącą na straży przestrzegania uprawnień wynikających z tego

dokumentu. Służba ta została utworzona w 1985 r. i jest jednostką administracji wojewódzkiej. Państwowa Straż Rybacka, bo o niej mowa,

funkcjonuje we wszystkich 16 województwach i działa całodobowo i we wszystkie dni w roku, tak jak policja. Co ważne, wyposażona jest w

broń i środki przymusu bezpośredniego. A to znaczy, że strażnik rybacki ma prawo do noszenia broni palnej krótkiej, broni sygnałowej,

kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do

obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Nasza redakcja zadała wszystkim jednostkom Państwowej Straży Rybackiej pytanie o wykroczenia najczęściej popełniane wobec ryb i innych

organizmów żyjących w wodzie. Z uzyskanych informacji wynika, że głównym problemem jest połów bez zezwolenia oraz połów bez karty

wędkarskiej. Odnotowano również wykroczenia polegające na wędkowaniu i złowieniu ryb o wymiarach ochronnych albo połów ryb w

odległości mniejszej niż 50 metrów od budowli i urządzeń hydrotechnicznych.

Zadaliśmy również pytanie o ilości wystawianych mandatów oraz pracowników pełniących funkcje strażników. Uzyskaliśmy informacje ze

wszystkich 16 jednostek. W poniższej tabeli przedstawiamy informacje uzyskane od poszczególnych wojewódzkich Straży Rybackich.
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Nazwa
Ilość kontroli

terenowych

Ilość kontroli terenowych

zakończonych ukaraniem

mandatem

Ilość pracowników

zatrudnionych w 2022

r.

PSR w Suwałkach 1 182 229 16

PSR w Olsztynie 1 948 2 590 37

PSR w Gdańsku 959 887 15

PSR w Szczecinie 852 386 12 – 13

PSR w Gorzowie 294 132 11

PSR w Poznaniu 16 870 581 33

PSR w Bydgoszczy 1 360 305 16

PSR w Warszawie 23 639 1 646 33

PSR w Lublinie 1 160 420 19

PSR w Kielcach 350 51 5-6

PSR w Łodzi 564 273 15

PSR we Wrocławiu 1 230 1 566 17

PSR w Opolu 525 392 7

PSR w Katowicach 921 532 13

PSR w Krakowie 731 507 13

PSR w Rzeszowie 691 535 18

łączna liczba za rok 2022 53 276 11 032 281

Łącznie w strukturach Państwowych Straży Rybackich zatrudnionych w 2022 r. było 281 strażników, którzy wykonali łącznie ponad 53 tys.

kontroli. To znaczy, że dziennie wykonywanych jest średnio 146 kontroli. Mandatem za wykroczenia przeciw ustawie o rybactwie

śródlądowym ukarano ponad 11 tys. osób.

Obok mandatów, które wynoszą od 100 zł w górę, Straż Rybacka dysponuje również możliwością konfiskaty nielegalnie złowionych ryb oraz

sprzętu służącego do nielegalnego połowu. Za szczególne naruszenia strażnicy mogą przekazać sprawców przestępstw policji lub skierować

sprawę do sądu. Sąd, wymierzając karę, może również wskazać przepadek mienia, czyli w tym wypadku rybackich narzędzi połowowych i

innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub

pośrednio z przestępstwa. Są to kary zdecydowanie bardziej dotkliwe niż sam mandat.

Z Państwową Strażą Rybacką może współdziałać Społeczna Straż Rybacka, powoływana jest przez radę powiatu. Strażnik Społeczny posiada

uprawnienia kontrolne, podobne jak strażnik Państwowy, czyli może dokonywać kontroli dokumentów uprawniających do połowu,

sprawdzić masy i gatunki odłowionych ryb czy odebrać nieuprawnionemu wędkarzowi ryby i przedmioty służące do ich połowu. W przypadku

podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa Strażnik Społeczny wzywa Policję i/lub Państwową Straż Rybacką.

O Pracy Strażników piszą lokalne gazety, a informacje często mają sensacyjnych charakter i potwierdzają, że ta praca do spokojnych nie

należy.

W dniu 31.03.2020 r. na lublin112.pl napisano:
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(…) funkcjonariusze przygotowali zasadzkę. Kilkugodzinne oczekiwanie przyniosło skutek. We wtorek strażnicy z Państwowej Straży Rybackiej z

Lublina, wspólnie z funkcjonariuszem wydziału kryminalnego do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Opolu

Lubelskim, przeprowadzili kolejną akcję w tzw. lubelskim zagłębiu kłusowniczym. W godzinach porannych ukryli się w pobliżu i czekali. Spędzili tak

kilka godzin, jednak działania zakończyły się sukcesem…

Kłusownictwo jest problemem w całej Polsce. Działania Państwowej Straży Rybackiej mają na celu ujawniać wykroczenia i przestępstwa

przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym. Nie zapobiegną wprawdzie wszystkim nielegalnym połowom, ale świadomość kary i fakt, że

strażnicy pracują całodobowo, w święta i weekendy, i mogą czaić się w nocą w szuwarach, może mniej zdeterminowanym kłusownikom da do

myślenia.

Tak więc, aby nie narazić się na zarzut kłusownictwa i legalnie wędkować, należy zdać egzamin i uzyskać kartę wędkarską. Następnie wstąpić

do użytkownika rybackiego i opłacić składki roczne lub wykupić jedno- bądź kilkudniową licencję. Zawsze trzeba też przestrzegać zakazów, w

tym okresów i wymiarów ochronny. To w zasadzie niewiele, aby cieszyć się ciszą, spokojem i taaaką rybą.

https://www.lublin112.pl/kolejna-akcja-strazy-rybackiej-na-terenie-zaglebia-klusowniczego-w-zasadzke-wpadlo-dwoch-braci-zdjecia data pozyskania

18.02.2023r.
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O TYM, JAK MALUTKIE RYBKI MOGĄ POMÓC W WALCE Z
GLOBALNYM NIEDOŻYWIENIEM

Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Globalne niedożywienie to jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnym światem. Według ostatniego raportu, ponad 828

milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia, a 3,1 miliarda nie ma dostępu do zdrowej i zrównoważonej diety. Jednym z

kluczowych problemów jest brak dostatecznej ilości mikroelementów, a przede wszystkim białka w diecie, co prowadzi do różnych

problemów zdrowotnych, takich jak opóźnienie wzrostu, osłabienie układu odpornościowego, problemy z rozwojem mózgu, a nawet śmierć.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 4/2023
Tags: badanie, bezpieczeństwo żywieniowe, globalne niedożywienie, malutkie rybki, ryby pelagiczne
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Globalne niedożywienie to jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnym światem. Według ostatniego raportu, ponad 828

milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia, a 3,1 miliarda nie ma dostępu do zdrowej i zrównoważonej diety. Jednym z

kluczowych problemów jest brak dostatecznej ilości mikroelementów, a przede wszystkim białka w diecie, co prowadzi do różnych

problemów zdrowotnych, takich jak opóźnienie wzrostu, osłabienie układu odpornościowego, problemy z rozwojem mózgu, a nawet śmierć.

Malutkie rybki – duży potencjał

Według najnowszego badania opublikowanego w grudniu ubiegłego roku w „Nature Food”, drobne ryby zwane pelagicznymi, takie jak

sardynki, anchois, śledzie czy szprotki, mogą dostarczać krajom o niskich i średnich dochodach obfite i niedrogie źródło mikroskładników

odżywczych.

Niedożywienie i brak bezpieczeństwa żywnościowego to poważne problemy, z którymi boryka się wiele krajów na całym świecie. Obecnie w

Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej mieszka około 3 miliardów ludzi, których nie stać na wystarczającą ilość wartościowego jedzenia.

Niedożywienie rośnie. W samej Afryce cierpi z tego powodu ponad 10 milionów dzieci.

Zdaniem autorów badania, zaledwie 20% złowionych lokalnie małych ryb pelagicznych mogłoby zapewnić wszystkim dzieciom poniżej

piątego roku życia, mieszkającym w pobliżu wybrzeży, codzienną porcję wysoce odżywczego pokarmu. W świetle tych wyników, naukowcy

uważają, że spożywanie malutkich ryb może pomóc w zaspokojeniu potrzeb żywieniowych milionów ludzi w krajach rozwijających się, a

także przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrobytu społeczeństw.

„Nasze odkrycia pokazują, że składniki odżywcze, niezbędne do walki z niedożywieniem, znajdują się w zasięgu potrzebujących, którzy żyją

w pobliżu ekosystemów przybrzeżnych i słodkowodnych na całym świecie. Te małe, lokalnie poławiane ryby są pełne składników kluczowych

dla utrzymania zdrowej diety. Już są poławiane w wystarczającej liczbie i są niedrogie. Małe łowiska pelagiczne muszą być eksploatowane w

sposób zrównoważony, a połowy muszą docierać do potrzebujących, lokalnych populacji” – pisze autor badań, dr James Robinson z

uniwersytetu w Lancaster.

Malutkie rybki – korzyści

Drobne ryby pelagiczne są bogate w białko, witaminy i minerały (witamina A, D i B12, kwas foliowy, wapń i żelazo), czyli składniki odżywcze

niezbędne dla zdrowia. Są również bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, wspomagające pracę mózgu, pomagające obniżyć poziom

cholesterolu, poprawić krążenie krwi oraz zapobiegać chorobom serca. W przypadku dzieci ich dostarczenie w wystarczającej ilości jest

kluczowe dla rozwoju mózgu i układu nerwowego.

Ponadto spożywanie małych ryb jest bezpieczne, ponieważ nie zawierają one tak dużych ilości rtęci i innych zanieczyszczeń, jak większe

gatunki, takie jak np. tuńczyk czy halibut.

Nie tylko korzyści zdrowotne przemawiają za spożywaniem małych ryb. Skłania do tego również pozytywny wpływ takiej diety na

środowisko. Jedzenie pozyskiwane z wody jest znacznie bardziej ekologiczne niż wiele innych źródeł białka, takich jak mięso czy nabiał.

Produkcja mięsa czy mleka wymaga dużej ilości wody i areału ziemi, a także wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Również w porównaniu
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z większymi gatunkami ryb, takimi jak tuńczyk czy łosoś, malutkie rybki wypadają korzystniej. Są narażone na znacznie mniejsze ryzyko

nadmiernego połowu i wyczerpania zasobów. Ponadto są łatwiejsze w hodowli i produkcji oraz stosunkowo tanie w porównaniu z innymi

źródłami białka i składników odżywczych. I co ważne, ryby te są powszechnie dostępne w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie mogą

stanowić ważne źródło żywności dla milionów ludzi.
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POROZUMIENIE W SPRAWIE OGRANICZEŃ FAD NA OCEANIE
INDYJSKIM – DUŻY KROK W KIERUNKU OCHRONY ZASOBÓW

MORSKICH
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Przyjęcie 5 lutego 2023 r. w Mombasie w Kenii przez kraje rybackie twardych propozycji ograniczenia użytkowania „urządzeń powodujących

koncentrację ryb” (FAD) na Oceanie Indyjskim to znaczący krok w kierunku zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi w regionie.

FAD-y są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych narzędzi do pozyskiwania dużych ilości ryb, ponieważ niosą ze sobą wiele negatywnych

skutków dla ekosystemów morskich.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 4/2023
Tags: FAD, IOTC, koncentracja ryb, Ocean Indyjski, urządzenia połowowe
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Przyjęcie 5 lutego 2023 r. w Mombasie w Kenii przez kraje rybackie twardych propozycji ograniczenia użytkowania „urządzeń powodujących

koncentrację ryb” (FAD) na Oceanie Indyjskim to znaczący krok w kierunku zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi w regionie.

FAD-y są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych narzędzi do pozyskiwania dużych ilości ryb, ponieważ niosą ze sobą wiele negatywnych

skutków dla ekosystemów morskich.

Czym są urządzenia powodujące koncentrację ryb?

FAD, czyli urządzenia powodujące koncentrację ryb, to pływające konstrukcje z zawieszonymi sieciami, które służą do przyciągania ryb.

Wykorzystywane są głównie w połowach tuńczyka i innych ryb drapieżnych. Urządzenia te przyciągają osobniki, które zbierają się wokół

nich, ułatwiając łowienie większych ilości w krótszym czasie. FAD-y są popularne w przemyśle rybnym na całym świecie, ale ich stosowanie

na Oceanie Indyjskim jest szczególnie powszechne.

Skutki stosowania FAD-ów

Niestety, FAD-y niosą ze sobą wiele negatywnych skutków. Jednym z głównych problemów z nimi związanych jest to, że przyciągają one nie

tylko docelowe gatunki ryb, ale także wiele innych organizmów, w tym zagrożone żółwie, rekiny i ssaki morskie. Te przypadkowe połowy

zwierząt nazywa się połowami ubocznymi i stanowią one poważne zagrożenie dla bioróżnorodności morskiej.

Ponadto, urządzenia powodujące koncentrację ryb mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska, jeśli są wyrzucane lub gubione. Skutki

mogą obejmować nadmierną eksploatację ryb, zmniejszenie populacji, uszkodzenia dna morskiego, zanieczyszczenia i przeszkody dla ryb w

poruszaniu się.

Stosowanie FAD-ów może również prowadzić do nadmiernego wykorzystywania zasobów, ponieważ przyciągają one duże ilości ryb, które

często nie są w pełni dojrzałe do połowu. Co w konsekwencji może prowadzić do spadku populacji i zakłócać równowagę ekosystemów

morskich.

Jakie ograniczenia zostały przyjęte?

Ograniczenia w stosowaniu FAD-ów na Oceanie Indyjskim mają na celu zmniejszenie presji połowowej na zasoby rybne. Nowe regulacje,

które powinny zostać przyjęte przez kraje IOTC do 1 stycznia 2024 r., obejmują stopniową redukcję liczby dryfujących FAD-ów dla każdego

statku. W celu zwiększenia przejrzystości i monitorowania urządzeń, zostanie wprowadzony obowiązkowy rejestr, który pozwoli na ich

łatwiejsze śledzenie i kontrolowanie. Po raz pierwszy wprowadzono również 72-dniowy okres w ciągu roku, w którym zakazane będzie

używanie urządzeń FAD.
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ŚMIETNIK DRYFUJĄCY W OCEANIE – NOWE BADANIA UJAWNIĄ
OGROMNĄ SKALĘ ZAGUBIONEGO SPRZĘTU RYBACKIEGO

Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Oceany stanowią ponad 70% powierzchni Ziemi i są środowiskiem życia dla wielu organizmów, w tym ryb i innych zwierząt. Nie da się ukryć,

że działalność ludzka negatywnie wpływa na ekosystemy oceaniczne. Jednym z problemów jest zagubiony sprzęt rybacki, który stanowi

zagrożenie dla życia morskiego i wpływa na jakość wody. Do tej pory skala tego zjawiska była trudna do oszacowania, ale w nowym badaniu

ujawniono, jak ogromny jest to problem. Każdego roku gubi się lub odrzuca liczbę sieci wystarczającą, aby pokryć Szkocję, a gdyby połączyć

ze sobą wszystkie rodzaje zagubionych linek, można by nimi okrążyć Ziemię aż 18 razy.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 4/2023
Tags: australijskie badania, CSIRO, rybołówstwo, sprzęt rybacki, zagubiony sprzęt
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Oceany stanowią ponad 70% powierzchni Ziemi i są środowiskiem życia dla wielu organizmów, w tym ryb i innych zwierząt. Nie da się ukryć,

że działalność ludzka negatywnie wpływa na ekosystemy oceaniczne. Jednym z problemów jest zagubiony sprzęt rybacki, który stanowi

zagrożenie dla życia morskiego i wpływa na jakość wody. Do tej pory skala tego zjawiska była trudna do oszacowania, ale w nowym badaniu

ujawniono, jak ogromny jest to problem. Każdego roku gubi się lub odrzuca liczbę sieci wystarczającą, aby pokryć Szkocję, a gdyby połączyć

ze sobą wszystkie rodzaje zagubionych linek, można by nimi okrążyć Ziemię aż 18 razy.

Australijskie badania określają ilość narzędzi połowowych traconych co roku

na morzu

Według badań przeprowadzonych przez CSIRO, australijską narodową agencję naukową i University of Tasmania, każdego roku gubi się lub

wyrzuca prawie 2% komercyjnych narzędzi połowowych, co powoduje, że stają się one głównym składnikiem globalnego zanieczyszczenia

mórz tworzywami sztucznymi.

W celu przeprowadzenia możliwie wszechstronnego badania, naukowcy przeanalizowali dane dotyczące połowów oraz przeprowadzili

wywiady z 450 rybakami z siedmiu krajów na całym świecie, w tym z USA, Indonezji i Maroka. Ankiety dotyczyły pięciu głównych typów

narzędzi połowowych (sieci skrzelowe, okrężnice, włoki, takle oraz więcierze i pułapki), ich ilości używanych i traconych rocznie oraz cech

narzędzi i statków, które mogą mieć wpływ na straty.

Straty roczne obejmowały:

78 000 km2 okrężnic i sieci skrzelowych;

215 km2 włoków dennych;

740 000 km lin głównych;

15,5 miliona km odgałęzień;

13 miliardów haczyków typu longline;

25 milionów pułapek i garnków.

Richard Leck, szef ds. oceanów w WWF Australia, powiedział: „Te liczby zapierają dech w piersiach. Daje to poczucie przerażającej skali

problemu i pilnej potrzeby jego rozwiązania”.

We wcześniejszych szacunkach odsetek utraconych narzędzi był wyższy, ale tamte analizy opierały się na szeregu badań, a nie na

standaryzowanych szacunkach opartych na wywiadach.

„Dane zebrane w celu stworzenia tych szacunków pochodzą bezpośrednio od samych rybaków, aby zebrać informacje o stratach narzędzi

połowowych bezpośrednio u źródła” – powiedział Kelsey Richardson, główny autor badania.

55

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq0135
https://www.csiro.au/
https://www.utas.edu.au/
https://www.wwf.org.au/


Przyczyny utraty sprzętu rybackiego i skutki zjawiska dla ekosystemów

morskich

Jednym z głównych powodów zagubienia sprzętu rybackiego jest jego zły stan techniczny i zużycie. Wiele sieci rybackich i innych narzędzi

jest używanych przez wiele lat, co prowadzi do ich stopniowego zużywania i kruszenia się. W końcu siatki lub haki ulegają rozerwaniu i

trafiają do oceanu. Innym powodem zagubienia sprzętu rybackiego są złe warunki pogodowe, które mogą prowadzić do zerwania sieci lub

kotwic.

Konsekwencje gubienia sprzętu rybackiego dla ekosystemów morskich są bardzo poważne. Zagubione sieci rybackie, zwłaszcza te wykonane

z nylonu, mogą pozostać w wodzie przez dziesięciolecia i stać się pułapką dla zwierząt morskich. Prowadzi to do zmniejszenia populacji ryb,

co wpływa na rybołówstwo i gospodarkę morską, ale może również prowadzić do zmian w populacjach drapieżników, które zjadają ryby, a to

z kolei wpływa na łańcuch pokarmowy i ekosystem morski jako całość.

„Sieci widma – jak je nazywamy – są szczególnie śmiercionośną formą zanieczyszczenia dla całego życia morskiego, na którym nam zależy.

Kiedy te sieci zostaną zgubione, nie przestają łowić.” – Richard Leck

Zagubiony sprzęt rybacki stanowi poważne zagrożenie dla życia morskiego i ekosystemów oceanicznych na całym świecie. Badania

ujawniają, że przyczynia się on do śmierci i ranienia wielu zwierząt morskich, a także wpływa na jakość wody i zasoby ryb. Dane zostaną

wykorzystane, aby pomóc CSIRO osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie o 80% do 2030 r. ilości odpadów z tworzyw sztucznych

przedostających się do środowiska.
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DRASTYCZNY SPADEK POPULACJI WĘGORZA
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Niegdyś węgorze były tak liczne, że uważano je szkodniki. Dziś grozi im całkowite wyginięcie. Populacja węgorzy na całym świecie

drastycznie się zmniejsza. Ten spadek jest jedną z najbardziej znaczących i zauważalnych zmian, jakie zachodzą w środowisku naturalnym.

Szczególnie dotknięty tym zjawiskiem jest region Europy Środkowo-Wschodniej. Populacja węgorza spadła tu o ponad 90% od połowy lat 80.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 4/2023
Tags: ochrona gatunku, połów, spadek populacji, węgorz

57

https://wodnesprawy.pl/category/ze-swiata/
https://wodnesprawy.pl/category/wydanie-4-2023/
https://wodnesprawy.pl/tag/ochrona-gatunku/
https://wodnesprawy.pl/tag/polow/
https://wodnesprawy.pl/tag/spadek-populacji/
https://wodnesprawy.pl/tag/wegorz/


Niegdyś węgorze były tak liczne, że uważano je za szkodniki. Dziś grozi im całkowite wyginięcie. Populacja węgorzy na całym świecie

drastycznie się zmniejsza. Ten spadek jest jedną z najbardziej znaczących i zauważalnych zmian, jakie zachodzą w środowisku naturalnym.

Szczególnie dotknięty spadkiem populacji węgorza jest region Europy Środkowo-Wschodniej. Populacja węgorza spadła tu o ponad 90% od

połowy lat 80.

Węgorze są gatunkiem kluczowym w ekosystemach wodnych – pełnią ważną rolę w łańcuchu pokarmowym. Regulują populacje innych

gatunków ryb oraz usuwają martwe organizmy z wody. Ponadto są ważnym źródłem pożywienia dla dzikich zwierząt morskich oraz jednym z

najbardziej pożądanych przez rybaków gatunków ryb. Populacja węgorza jest ważna dla zachowania równowagi biologicznej.

Spadek populacji węgorza – przyczyny

Jednym z głównych powodów spadku populacji węgorza jest zanieczyszczenie wód. W wyniku działalności człowieka do rzek i jezior trafiają

szkodliwe substancje, takie jak chemikalia, metale ciężkie i inne związki, które negatywnie wpływają na zdrowie węgorza oraz jego

możliwość reprodukcji.

Globalne ocieplenie oraz zmiany klimatyczne to kolejne czynniki, mające wpływ na wymieranie tego gatunku. Wyższa temperatura wody

oddziałuje na wszystkie aspekty życia węgorza, co oznacza, że jego aktywność fizjologiczna i reprodukcyjna zależą od temperatury wody. W

cieplejszym środowisku może być słabszy, mniej aktywny i mniej skuteczny w polowaniu.

Istotnym czynnikiem wpływającym na populację węgorzy są również zapory i przegrodzenia cieków. Utrudniają one rybom migrację,

zmniejszają dostęp do pożywienia oraz miejsc tarła.

Niestety, spadek populacji węgorza ma również związek z działalnością człowieka w zakresie połowów. W wynik nieodpowiedzialnego

zachowania rybaków, węgorze są wyławiane w zbyt dużych ilościach, w sposób niekontrolowany. Dotyczy to nie tylko dorosłych osobników,

ale także larw i jaj.

W jaki sposób można ochronić węgorze?

Aby zapobiec dalszemu spadkowi populacji węgorza, ważne jest podjęcie skutecznych działań. Jednym ze sposobów ochrony węgorzy jest

ograniczenie połowów i regulacja handlu. Wiele krajów wprowadziło już odpowiednie regulacje prawne, ale ważne jest, aby te przepisy były

egzekwowane i ściśle przestrzegane.

Innym ważnym krokiem jest poprawa jakości wód. Węgorze potrzebują czystych i zdrowych miejsc do życia, aby móc się rozmnażać i

przetrwać. Konieczne jest więc ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa oczyszczania ścieków, które są odprowadzane do rzek i jezior.

Ważne jest również, aby chronić i odtwarzać siedliska węgorzy. Wiele populacji zostało zniszczonych przez degradację ich ostoi: dewastację

nadrzecznych lasów, zmiany w korycie rzeki i inne formy szkodzenia środowisku. Konieczne jest więc działanie na rzecz ochrony i
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odtwarzania tych siedlisk.

Edukacja społeczeństwa, jest kolejnym istotnym działaniem w ochronie populacji węgorza. Przede wszystkim niezbędne jest zwiększenie

świadomości na temat negatywnych skutków wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Ludzie muszą być świadomi wartości

węgorzy i ich roli w ekosystemie, a także skutków nadmiernego ich połowu i zanieczyszczenia wód.

Bardzo ważne jest również wspieranie badań naukowych nad węgorzami. Tylko poprzez zrozumienie ich zachowań i potrzeb możemy lepiej

chronić ten gatunek.

Ochrona węgorza wymaga wysiłków i kompleksowego podejścia do problemu. Konieczne jest działanie na wielu płaszczyznach - rządu,

organizacji pozarządowych, rybaków, naukowców i społeczeństwa, aby zapewnić przetrwanie temu, cennemu dla ekosystemów, gatunkowi.
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KANAŁY OBIEGOWE NA POMOC RZEKOM I RYBOM
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Leszek Książek

Zapory i zbiorniki wodne są obiektami przyczyniającymi się do utraty ciągłości ekologicznej rzek. Na 12 mln kilometrów rzek analizowanych

przez Grill i in.tylko 37% cieków o długości powyżej 1000 km charakteryzował swobodny przepływ na całej długości. Urządzeniami

przywracającymi drożność cieku są przepławki. Generalną zasadą ich pracy jest rozłożenie spadku wody na dłuższym odcinku cieku.

Powoduje to zmniejszenie prędkości przepływu wody do wartości wynikających ze zdolności pływackich ryb i umożliwia organizmom

wodnym wędrówkę pod prąd.

Kategorie: Nauka, Wydanie 4/2023
Tags: kanały obiegowe, przepływki, urządzenia do migracji ryb
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Zapory i zbiorniki wodne są obiektami przyczyniającymi się do utraty ciągłości ekologicznej rzek. Na 12 mln kilometrów rzek analizowanych

przez Grill i in., tylko 37% cieków o długości powyżej 1000 km charakteryzował swobodny przepływ na całej długości. Urządzeniami

przywracającymi drożność cieku są przepławki. Generalną zasadą ich pracy jest rozłożenie spadku wody na dłuższym odcinku cieku.

Powoduje to zmniejszenie prędkości przepływu wody do wartości wynikających ze zdolności pływackich ryb i umożliwia organizmom

wodnym wędrówkę pod prąd.

Biologiczne podstawy projektowania urządzeń do migracji ryb

Biologiczne podstawy projektowania urządzeń do migracji ryb wynikają z szybkości ich pływania, a ta zależy od rozmiarów (długości

całkowitej) osobników, predyspozycji poszczególnych gatunków oraz temperatury wody. Wyróżnia się trzy podstawowe szybkości pływania

ryb, z którymi wiążą się trzy różne poziomy aktywności:

szybkość fizjologiczna – może być utrzymywana przez rybę przez wiele godzin bez zmęczenia i fizjologicznych zmian w organizmie;

szybkość maksymalna (szybkość zrywu) – występuje przy jednorazowym wysiłku ryby wywołanym przestrachem, atakiem na

zdobycz bądź pokonywaniem przeszkody. Szybkość maksymalna, wynosząca 8 do 10 długości ryby na sekundę, może być

utrzymywana maksymalnie przez ok. 6 sekund, po czym ryba potrzebuje odpoczynku niezbędnego do regeneracji;

szybkość użyteczna – obejmuje okresy, w których ryba pływa raz wolniej, raz szybciej, a zdolność do utrzymywania prędkości zawsze

ograniczona jest czasowo (występuje np. podczas pokonywania urządzenia migracji ryb).

Przykładowo, dla łososia szybkość użyteczna wynosi 1,30 – 3,20 ms-1, a szybkość maksymalna 6,00 ms-1. W przypadku pstrąga potokowego te

wartości to odpowiednio 0,80 – 1,80 ms-1 oraz 4,00 ms-1. Prędkość pływania ryb zmienia się wraz ze zmianą temperatury wody. Pstrąg o

długości 20 cm w temperaturze 18⁰C może płynąć z prędkością maksymalną 3 ms-1, a w temperaturze 5⁰C jedynie 1,5 ms-1.

Rozwiązania konstrukcyjne przepławek

Kryteria biologiczne przekładają się na hydrauliczne warunki pracy przepławek, m. in. na napełnienie w komorach i szczelinach przepławki,

prędkości wody na całej jej długości i rozproszenie energii. Dodatkowo na wejściu do przepławki musi zostać wytworzony prąd wabiący.

Kolejnym wymogiem jest zapewnienie całorocznego przepływu nienaruszalnego przez budowlę hydrotechniczną. Z hydraulicznego punktu

widzenia największym wyzwaniem dla uzyskania skutecznie działającej przepławki jest zapewnienie jej funkcjonowania w zakresie

obejmującym przepływy od stanów niskich do średnich.

Wśród stosowanych rozwiązań wyróżnić można przepławki techniczne, takie jak komorowa, szczelinowa, o prądzie wstecznym (Denil’a),

ryglowa czy dwufunkcyjna (szczotkowa); przepławki seminaturalne (bliskie naturze), takie jak rampy denne i pochylnie denne (konstrukcje

o szorstkiej powierzchni i niewielkim spadku obejmujące całą szerokość koryta), rampy przy stopniach wodnych (stanowią integralna część

budowli i zajmują tylko część szerokości koryta), kanały obiegowe w formie obejścia (ukształtowane na wzór naturalnego strumienia

omijającego przeszkodę) oraz konstrukcje specjalne, jak windy i śluzy dla ryb, przepławki dla węgorzy.

Przepławki seminaturalne wykonuje się z nieregularnie rozmieszczonych kamieni lub rygli albo jako formy basenowe. Dostępnych jest szereg
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rozwiązań konstrukcyjnych, wśród których wyróżnić można bystrze kamienne typu „plaster miodu”, rampy i pochylnie denne – bystrotoki

kaskadowe (bystrza) z warstwą kamieni przymocowaną do podłoża, z narzutu kamiennego lub o konstrukcji ryglowej, tworzącymi niewielkie

przegłębienia.

Ze względu na indywidualny charakter obiektów, czynnikami, które wpływają na wybór optymalnego rozwiązania, są lokalne

uwarunkowania związane z występującymi na badanym obszarze gatunkami ryb, wielkością piętrzenia, wzajemnym rozmieszczeniem

elementów budowli hydrotechnicznej, wydanymi pozwoleniami wodno-prawnymi, a także tym, co nie zawsze jest oczywiste, dostępnością

terenu pod inwestycje.

Projektowanie kanałów obiegowych dla ryb

Jednym z seminaturalnych typów przepławek dla ryb są kanały obiegowe. Są to przepławki, które omijają przeszkodę, oferując rybom

alternatywną trasę migracji, poza korytem głównym. Swoją konstrukcją i warunkami przepływu powinny przypominać naturalny ciek.

Konsekwencją takiego rozwiązania jest ich znaczna długość, która jednak jest konieczna, aby przywrócić ciągłość ekologiczną przy

istniejących budowlach hydrotechnicznych bez konieczności ingerencji w ich konstrukcję. Stąd też przy wyborze ich lokalizacji niezbędne jest

uwzględnienie znacznej przestrzeni niezbędnej do budowy. Przepławki w formie kanałów obiegowych naśladują naturalny strumień, w

którym występuje mozaika siedlisk. Zatem konstrukcja kanału obiegowego nie tylko zapewnia możliwość migracji rybom, ale także pozwala

na stworzenie dogodnych warunków siedliskowych dla różnych grup organizmów wodnych. Aby przepławki spełniały swoją rolę, konstruuje

się przestrzenie, których zadaniem jest umożliwienie realizacji wszystkich etapów życia organizmów wodnych.

Parametry urządzeń służących migracji ryb powinny korelować z rozmiarami tych organizmów. Minimalne wartości podstawowych

parametrów są takie same zarówno dla urządzeń bliskich naturze, jak i dla tych typowo technicznych. Wymagania te obejmują minimalną

głębokość korytarza migracji, głębokość i szerokość szczeliny lub przelewu oraz minimalną długość, szerokość i głębokość basenu lub

komory. Przykładowo, dla łososia minimalne wymiary basenu wynoszą 3,3×2,2×0,9 m, a dla pstrąga potokowego 2,1×1,40×0,6 m. W

przypadku jesiotra, którego długość może dochodzić do 3 m, minimalne wymiary basenu powinny wynosić 6,0×4,0×1,8 m.

Kryteria projektowe dla kanału obiegowego dla ryb zawierają wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Wodnej i Budownictwa

Rolniczego z 1996 r. . Obejmują one parametry takie jak: nachylenie dna (1:100 do maks. 1:20), minimalną szerokość dna 0,8 m, średnią

głębokość wody >0,2 m, średnią prędkość wody 0,4–0,6 ms-1 i maksymalną prędkość przepływu 1,6–2,0 ms-1. Dno powinno być wykonane z

naturalnego, dostępnego lokalnie materiału, ułożonego w sposób naturalny oraz charakteryzującego się dużą szorstkością. Kanały obiegowe

w układzie poziomym powinny mieć kształt sinusoidalny, meandrujący lub płynący zakolami. Przekrój poprzeczny powinien być

zróżnicowany, a brzegi umocnione metodami bioinżynieryjnymi.

Formą kanału obiegowego dla ryb jest tzw. przepławka basenowa, ukształtowana w kaskadę basenów połączonych progami kamiennymi.

Zmiana spadku poszczególnych odcinków kanału obiegowego pozwala na stworzenie stref łagodniejszego przepływu, elementów

habitatowych, stanowiących miejsce odpoczynku lub kryjówki albo też, gdy to wymagane, wytworzenie prądu wabiącego.

Na odcinkach o znacznych spadkach dna lub brzegów konieczne jest zastosowanie umocnień. W takich sytuacjach należy wdrożyć zasady

obowiązujące przy renaturyzacji rzek, tj. zastosować naturalne materiały jak geowłókninę, drewno, gałęzie, kamienie, żwir, nasadzenia

roślinne. W kanałach obiegowych dopuszcza się zachodzenie naturalnych procesów kształtujących morfologię koryt rzecznych i rezygnację

ze sztucznych umocnień dna pod warunkiem, że dno jest stabilne i nie istnieje zagrożenie dla terenów przyległych. Jest to istotne w
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przypadku stosowania głazów ponadwymiarowych, umieszczanych na dnie w celu redukcji dopuszczalnej prędkości przepływu wody. Głazy

tego typu umieszcza się w sposób nieregularny, w formie rygli lub zanurzonych progów kamiennych. Odległości pomiędzy nimi powinny

wynosić dwu-, trzykrotność ich średnicy (nie mniej niż 0,3–0,4 m).

Rygle powstają z dużych głazów, ułożonych tak, że tworzą baseny. Najczęściej wykorzystuje się przylegające luźno do siebie bloki kamienne.

W przypadku zanurzonych progów (przegród, szykan), pojedyncze głazy tworzą baseny, które „opierając się o siebie”, formują kaskadę.

Różnica poziomów zwierciadła wody przy kolejnych progach nie powinna przekraczać 0,20 m na odcinkach wyżynnych i 0,10–0,15 m na

odcinkach nizinnych, a dyssypacja (rozproszenie) energii nie może przekraczać 200 Wm-3 na odcinkach wyżynnych i 150 Wm-3 na odcinkach

nizinnych.

Wejście do przepławki powinno zapewnić przepływ wody, szczególnie przy jej niskich poziomach. W celu kontroli wyjścia, wyposaża się je w

rozwiązania, umożliwiające zastosowanie pułapek i/lub elektronicznych urządzeń do monitoringu pracy przepławki. Na koniec nie należy

zapominać o zacienieniu kanału roślinnością średnią i wysoką (krzewy i drzewa), co ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całości.

Efektywność funkcjonowania przepławek

Ocena efektywności funkcjonowania urządzenia służącego migracji ryb jest przeprowadzana po jego wybudowaniu na drodze dwuetapowego

monitoringu. Pierwszy etap obejmuje ocenę lokalizacji przepławki względem przegrody, rozdziału strug wody, kierunku i siły prądu

wabiącego od wody dolnej oraz od wody górnej itp. Ten etap ma dać odpowiedzi na pytania, czy ryby trafią do przepławki zarówno od górnej,

jak i od dolnej wody, przy różnych stanach wody oraz różnych wariantach gospodarowania nią. W kolejnym kroku dokonuje się oceny samego

urządzenia służącego migracji ryb, wielkości komór i spadków pomiędzy nimi (jeżeli występują), prędkości wody na przelewach, turbulencji

w przepławce (dyssypacji objętościowej energii) pod kątem migrujących ryb z określeniem gatunków priorytetowych. Drugi etap to ocena

biologiczna, czyli rzeczywista ocena migracji na podstawie obserwacji pokonujących przegrodę ryb. Może być prowadzona poprzez

bezpośrednie połowy przechodzących przez przepławkę ryb lub metodami telemetrycznymi.

Skuteczność działania urządzeń służących do migracji ryb wyrażana jest dwoma parametrami: udziałem liczby ryb danego gatunku, które

pokonały przeszkodę w całkowitej liczbie ryb usiłujących ją pokonać (wyrażonym udziałem procentowym) lub opóźnieniem w migracji, czyli

czasem, jakiego ryba potrzebuje na pokonanie przeszkody (mierzonym w godzinach lub dobach).

Skala oceny funkcjonowania urządzeń służących migracji ryb mieści się w zakresie od bardzo dobrej przy 100% ryb pokonujących przeszkodę

z opóźnieniem w wędrówce nieprzekraczającym kilku godzin do złej, kiedy mniej niż 70% ryb pokonuje przeszkodę, a opóźnienie przekracza

kilka dni.

Ocenę zalecaną, czyli bardzo dobrą i dobrą, otrzymują urządzenia, które 95% ryb gatunków priorytetowych pokonuje w czasie krótszym niż

kilka dni. Urządzenia ocenione jako słabe można często usprawnić poprzez niewielką przebudowę lub wykonanie dodatkowych urządzeń

naprowadzających (np. dodatkowy prąd wabiący). Natomiast jeśli urządzenia oceniane są jako złe, zwykle wymagają wyburzenia, a następnie

zaprojektowania i wybudowania od nowa.
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Przepławka bliska naturze na rzece Jasiołce

Przykładem przepławki bliskiej naturze w formie obejścia jest przepławka w Szczepańcowej na rzece Jasiołka (km 27+960) w dorzeczu Górnej

Wisły. Jaz został wykonany w latach 30. XX wieku. Obecnie jest wykorzystywany w celu ujęcia wody dla celów komunalnych. Piętrzenie

budowli wynosi 5,5 m, a szerokość progu 45 m. Jaz stanowił barierę dla migracji organizmów wodnych, a zbudowana tam przepławka nie

spełniała warunków migracji. Jej udrożnienie było konieczne dla odtworzenia historycznych szlaków migracji ryb dwuśrodowiskowych, co

było jednym z głównych celów projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. Jako optymalne

rozwiązanie przyjęto przepławkę bliską naturze w formie obejścia (bypass) naśladującego naturalny odcinek rzeki, poprowadzonego krętą

trasą na lewym brzegu rzeki. Przepławka ma długość 165 m i składa się z 40 basenów o wymiarach 3.3×4.5×0.9 m, a jej spadek wynosi 3,3%.

Szerokość szczeliny głównej to minimum 0,3 m. Aby sprostać wymaganiom stawianym przepławkom bliskim naturze, konieczne było

przeprowadzenie dodatkowych badań, ponieważ pojawił dodatkowy wymóg, tj. konieczność likwidacji lub zminimalizowania wiru wodnego.

Kolejne baseny przepławki oddzielone są rzędem rygli ze szczeliną główną, czego efektem jest koncentracja przepływu wpływającego do

basenu. Powoduje to występowanie wirowego ruchu wody również wtedy, gdy szczeliny w kolejnych rzędach rygli umieszczone są

naprzemiennie, tj. po przeciwnych stronach przepławki.

W celu wypracowania optymalnego rozwiązania przeprowadzono pomiary laboratoryjne oraz modelowanie numeryczne. Na modelu

fizycznym testowano rozkład prędkości w wariantach obejmujących rząd rygli z jedną stałą szczelinę główną o szerokości 0,12 m oraz

szczelinami o zmiennej szerokości 0,02 m, 0,01 m oraz 0 m (brak szczelin). Szczelina główna została umieszczona naprzemiennie, aby nurt

główny, pokonując basen, przepływał z jednej strony na drugą. Wprowadzenie dodatkowych szczelin w ryglu spowodowało zanik

zawirowania i wyrównanie rozkładu prędkości w basenie. Jako kolejne przeprowadzono modelowanie numeryczne warunków przepływu

wody w przepławce. Opracowany i skalibrowany został dwuwymiarowy model numeryczny (2D) przepławki dla rzeczywistych wymiarów.

Modelowanie przeprowadzono dla następujących przepływów: przepływ średni niski SNQ=0,33 m3s-1, przepływ trwający powyżej 300 dni w

roku Q300=0,95 m3s-1 oraz 250% przepływu średniego rocznego Q2,5xSSQ=11,04 m3s-1. Modelowanie obejmowało trzy etapy, w których

przeprowadzono obliczenia dla koryta głównego z jazem oraz wlotu i wylotu z przepławki, następnie obliczono hydrauliczne warunki

przepływu na długości przepławki, a na końcu prąd wabiący.

W zależności od natężenia przepływu odbywa się on tylko przez szczeliny w przepławce lub przez szczeliny i ponad nimi. W szczelinie

głównej średnia prędkość wody osiąga lokalnie 1,50 – 1,80 ms-1, a w basenach 0,1 ms-1. Współczynnik dyssypacji energii waha się od 80 do 150

Wm-3. Symulacje numeryczne pozwoliły również na określenie przepływu niezbędnego do wytworzenia prądu wabiącego w wejściu do

przepławki.

Przepławka w Szczepańcowej na Jasiołce jest jednym z przykładów udrożnienia budowli wodnej. Skumulowany efekt wdrożenia projektu to

stworzenie korytarza ekologicznego rzeki Wisłoka na długości 75 km (wolnego od barier migracyjnych), redukcja fragmentaryzacji zlewni

oraz przywrócenie integracji obszarów NATURA 2000 „Dopływy Wisłoka”.

Koncepcja udrożnienia rzek z optymalnym wykorzystaniem budowli bliskich naturze jest słuszna. Działania tego typu zostały docenione na

konferencji Fish Passage 2022 w Richland w USA, podczas której została przyznana nagroda dla PGW Wody Polskie za działania w dwóch

projektach, obejmujących likwidację barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie i Jasiołce oraz

przywrócenie ciągłości ekologicznej i poprawę funkcjonowania korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska.
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Podsumowanie

Kanały obiegowe mają wiele zalet, które stawiają je wysoko wśród proekologicznych rozwiązań hydrotechnicznych. Budowle te dobrze

wkomponowują się w krajobraz i tworzą siedliska dla ryb oraz makrozoobentosu w kolejnych fazach ich rozwoju. Są bardziej niezawodne i

wymagają mniejszych nakładów na utrzymanie, ponieważ charakteryzują się mniejszą podatnością na zapychanie niż przepławki techniczne.

Omijają przeszkodę w pewnej odległości, co jest korzystne ze względu na brak ingerencji w konstrukcję i zachowanie integralności budowli

hydrotechnicznej, a jeżeli są wykonane w taki sposób, że łączą dolne stanowisko i obszar poza strefa cofkową, pozwalają na ominięcie czaszy

zbiornika.

Niestety, rozwiązania takie nie są pozbawione wad. Ze względu na swoją konstrukcję potrzebują dużo przestrzeni, co ogranicza możliwość

ich budowy w wielu lokalizacjach. Ich funkcjonowanie jest zależne od zmian poziomu wody górnej oraz połączenia z woda dolną, co może

wymagać zastosowania dodatkowych konstrukcji na wlocie do przepławki (wyjście) i/lub na stanowisku dolnym. Ponadto kanał obiegowy

może wymagać głębokiego wcięcia w otaczające tereny, co oznacza, m.in. konieczność przeprowadzenia szerokiego zakresu prac ziemnych i

zabezpieczenia skarp.

Mimo pewnych wad i dzięki niezaprzeczalnym zaletom, rozwiązania bliskie naturze uzyskują coraz powszechniejszą akceptację jako sposoby

udrażniania rzek. Należy mieć nadzieję, że istniejące już przykłady tego typu przepławek znajdą szerokie zastosowanie w poprawie drożności

rzek w Polsce.

Dr hab. inż. Leszek Książek jest profesorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i pracuje w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki. Prowadzi

badania w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zajmuje się gospodarką wodną, specjalizując się w hydraulice koryt otwartych, ochronie

przeciwpowodziowej, morfologii koryt rzecznych a także ekohydraulice, łącząc zagadnienia przyrodnicze i inżynierskie. Jest członkiem Komitetu

Gospodarki Wodnej PAN oraz Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. E-mail: leszek.ksiazek@urk.edu.pl
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KIEDY WODA SŁODKA JEST SŁONA, CZYLI ODPOWIEDŹ NA
NIEGŁUPIE PYTANIE

Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Agnieszka Kolada

Czytelnicy, których okres dzieciństwa i wczesnej młodości przypadł na koniec lat 80. XX wieku mogą pamiętać książeczki autorstwa Jana

Rurańskiego, brawurowo ilustrowane rysunkami Edwarda Lutczyna, z serii Dlaczego…, czyli odpowiedzi na głupie pytania. Szczególnie

pamiętam dwie z nich: Dlaczego sól jest słona? i Dlaczego woda jest mokra?. Dzisiaj pozwolę sobie na złożenie, które w ostatnich miesiącach

nabrało szczególnego znaczenia: dlaczego woda jest słona?. I może jeszcze… Kiedy woda jest (za)słona?

Kategorie: Nauka, Wydanie 4/2023
Tags: sól morksa, woda słodka, woda słona, zasolenie wód, źródła zasolenia
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Czytelnicy, których okres dzieciństwa i wczesnej młodości przypadł na koniec lat 80. XX wieku mogą pamiętać książeczki autorstwa Jana

Rurańskiego, brawurowo ilustrowane rysunkami Edwarda Lutczyna, z serii Dlaczego…, czyli odpowiedzi na głupie pytania. Szczególnie

pamiętam dwie z nich: Dlaczego sól jest słona? i Dlaczego woda jest mokra?. Dzisiaj pozwolę sobie na złożenie, które w ostatnich miesiącach

nabrało szczególnego znaczenia: dlaczego woda jest słona?. I może jeszcze… Kiedy woda jest (za)słona?

Ile soli w wodzie słonej?

Zasolenie wody jest miarą rozpuszczonych w niej soli, głównie chlorków, siarczanów i węglanów. O wodzie słonej mówimy wówczas, gdy

zawartość soli jest wyższa niż 30 g na litr (czyli 30‰), a o słodkiej, gdy nie przekracza 1 g (w niektórych systemach 0,5 g) na litr. Zawartość

soli pomiędzy tymi wartościami wyznacza wodę słonawą.

Co ciekawe, kiedy mówimy o zasoleniu wód, niemal zawsze odnosi się to do mórz i oceanów. Podręczniki hydrologii i ekologii w kontekście

wód słonych przedstawiają charakterystyki tych właśnie ekosystemów. Ale przecież wody śródlądowe również mogą być słone, więc

nazywanie ich w ujęciu ogólnym wodami słodkimi jest błędne. Za najbardziej zasolony śródlądowy zbiornik wodny na świecie powszechnie

uważane jest Morze Martwe (ok. 231‰, tj. 6,6 razy więcej niż średnie zasolenie oceanów, wynoszące 35‰). Jednak dostępne są doniesienia o

jeziorach dużo bardziej słonych, jak jezioro Gusgen, leżące u stóp góry Ararat w Turcji, jezioro Assal w Dżibuti, jezior Patience w

Saskatchewan w Kanadzie czy staw Don Juan na Antarktydzie – wszystkie one wykazują zasolenie wód od 350 do nawet >400‰.

Mniej spektakularnym przykładem są jeziora przymorskie, zlokalizowane wzdłuż wybrzeży, które w zależności od połączenia

hydrologicznego z morzem, mogą być w różnym stopniu słonawe. W Polsce najbardziej zasolonymi jeziorami przymorskimi są Resko

Przymorskie, Bukowo i Łebsko, najmniej natomiast Wicko, Kopań i Sarbsko, o wodach w zasadzie słodkich. Wszystkie te ekosystemy mają

swoją specyficzną charakterystykę ekologiczną, a skład chemiczny ich wód, warunkujący funkcjonowanie ekologiczne, budzi co najwyżej

ciekawość naukową, ale raczej nie zaniepokojenie. Problem pojawia się wtedy, kiedy wody, które powinny być słodkie, stają się słone.

Ile soli w wodzie słodkiej?

No właśnie, to kiedy woda słodka staje się słona? Źródeł zasolenia wód śródlądowych jest wiele, chociaż główna przyczyna jedna – człowiek.

Spływy powierzchniowe i zrzuty ścieków z różnych sektorów gospodarki dość drastycznie zmieniają charakterystykę chemiczną wód

śródlądowych. Nie będę tutaj analizowała tych źródeł, bo to temat na osobną, nieciekawą historię. Wolę skupić się na skutkach. Ciekawe, że na

wzbogacanie wody w sole mineralne nie ma dobrego polskiego terminu odróżniającego proces od stanu. Jest eutrofizacja (od stanu trofii),

alkalizacja (od alkaliczności), to może powinna być też solinizacja albo zasalanie (od stanu zasolenia). Brzmi to dziwnie, zatem dalej będę

używała terminu „zasolenie” na określenie niepożądanych zmian w składzie chemicznym wody pierwotnie słodkiej na skutek działania

człowieka (wtórne zasolenie).

Poziom zasobności wody w sole ma ogromne znaczenie dla jej użyteczności: jako woda do picia, na cele spożywcze, dla różnych gałęzi

przemysłu czy hodowli organizmów wodnych. O standardach zasolenia wód mówi się najczęściej w kontekście wody pitnej, gdyż dostęp do

wody słodkiej jest podstawową potrzebą i prawem człowieka. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2022), dotyczące jakości wody

pitnej, podają 250 mg l-1 chlorku i 200 mg l-1 sodu jako wartości, przy których zaczyna być wyczuwalny słony smak. Chociaż jest to oczywiście

wartość umowna, gdyż odczuwanie słonego smaku jest uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami, w tym fizjologicznymi, na co wskazuje
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mnóstwo badań klinicznych. Ogólnie smak wody pogarsza się przy poziomie całkowitego zasolenia >600 mg l-1 TDS (suma substancji

rozpuszczonych), a przy zasoleniu >1000 mg l-1 woda staje się niesmaczna. Takie same kryteria dla chlorków i sodu podaje dyrektywa UE w

sprawie jakości wody pitnej, w zakresie zasolenia wprowadzając jeszcze kryterium przewodności elektrolitycznej o wartości 2500 μS cm-1 w

20°C. Polskie ustawodawstwo wprowadza dla przewodności wartość 1000 μS cm-1 jako graniczną dla przydatności wód do spożycia.

Innym zastosowaniem wód, które wiąże się z kryteriami m.in. dla zasolenia, jest wykorzystanie ich do nawadniania. Według Organizacji ds.

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wartość przewodności wynosząca 700 μS cm-1 stanowi niewielkie lub umiarkowane ograniczenie w

zastosowaniach związanych z nawadnianiem, a wartości >3000 μS cm-1 stanowią poważne ograniczenie. Inni autorzy (m.in. Zaman i

współautorzy, podręcznik do oceny zasolenia z 2018 r.) definiują poziomy zasolenia <750 μS cm-1 (<500 mg l-1 TDS) jako niemające wpływu na

uprawy, wartości 750 – 1500 μS cm-1 jako mogące mieć szkodliwy wpływ na wrażliwe uprawy, a poziomy >1500 μS cm-1 (>1000 mg l-1 TDS)

jako mające niekorzystny wpływ na wiele upraw. Kryteria te, bądź zbliżone, są często stosowane w badaniach wpływu zasolenia, m.in. w

raporcie UE na temat katastrofy ekologicznej w Odrze w 2022 r.

Kryteria wypracowane na potrzeby oceny użyteczności wód są szeroko akceptowane i przyjmowane w wielu krajowych i regionalnych aktach

prawnych i wytycznych do oceny zasolenia wód w kontekście stanu ekologicznego. I tu nasuwa się pytanie, czy kryteria te są wystarczające do

zapewnienia właściwej struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych. Innymi słowy, czy wspierają dobry stan ekologiczny.

Ile soli dla śledzia, a ile dla brzany?

Wysokie zasolenie może powodować spowolnienie wzrostu lub prowadzić do śmierci roślin i zwierząt na skutek toksycznego działania

nadmiaru jonów (stres jonowy) lub niedoboru wody w komórkach (stres osmotyczny) lub z powodu obu tych zjawisk. Organizmy wodne

wykształciły szereg adaptacji i mechanizmów fizjologicznych i morfologicznych, umożliwiających im utrzymanie równowagi osmotycznej i

jonowej w komórkach i tkankach. Tolerancja gatunku na zasolenie, wynikająca ze zdolności do regulowania optymalnego wewnętrznego

stężenia osmotycznego w stosunku do zewnętrznych gradientów, różni się znacznie między gatunkami słodkowodnymi.

Większość makrobezkręgowców słodkowodnych utrzymuje wewnętrzne stężenie jonów (zwykle na poziomie 1000 – 15 000 mg l-1) za pomocą

pasywnych mechanizmów osmoregulacyjnych. Kiedy stężenie w środowisku wzrasta powyżej progu fizjologicznego, pobór jonów zwiększa

się, a komórki mają tendencję do utraty wody. Wpływa to negatywnie na ich funkcjonowanie i ostatecznie prowadzi do śmierci organizmu.

Przy stężeniu soli >9000 mg l-1 funkcje osmoregulacyjne zawodzą, chociaż szkodliwe efekty zasolenia obserwowano przy znacznie niższych

stężeniach. Większość makrobezkręgowców wykazuje słabą tolerancję na wzrost zasolenia, a negatywne efekty obserwowane są już przy

zawartości soli rozpuszczonych na poziomie 2000 mg l-1. W przeciwieństwie do makrobezkręgowców, wykorzystujących mechanizmy bierne,

ryby kontrolują wymianę jonową poprzez transport aktywny wbrew gradientowi osmotycznemu. Większość ryb słodkowodnych toleruje

stężenie soli w zakresie 7000 – 13 000 mg l-1, co odpowiada zakresowi ich wewnętrznego stężenia soli. Mimo znacznego zróżnicowania

międzygatunkowego, spośród organizmów wodnych to właśnie ryby odznaczają się ogólnie największą tolerancją na zasolenie.

W przypadku fitoplanktonu, różne grupy wykazują zróżnicowane przystosowanie do określonego zakresu zasolenia, jednak przy wysokiej

zawartości soli obserwuje się spadek różnorodności gatunkowej. Sinice wykazują wyższą tolerancję na zasolenie (nawet do 17,50 g l-1, jak w

przypadku Microcystis aeruginosa) niż na przykład okrzemki czy zielenice, co zwiększa ich konkurencyjność i może prowadzić do wzrostu
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ryzyka zakwitów sinicowych. Podwyższone zasolenie sprzyja pojawianiu się i rozwijaniu w wodach śródlądowych gatunków inwazyjnych,

preferujących wody słone lub słonawe, takich jak Prymnesium parvum, który może powodować toksyczne zakwity. Chociaż szczegółowych

warunków, wywołujących toksyczne zakwity P. parvum, nadal do końca nie rozpoznano, to wysoka przewodność elektrolityczna jest

powszechnie uważana za czynnik kluczowy, a próg 1500 µS cm-1 uznany jest za poziom wzmożonego ryzyka wystąpienia tego katastrofalnego

w skutkach zjawiska.

Znaczący wzrost zasolenia prowadzi zatem nieuchronnie do przebudowy całego ekosystemu. Organizmy słodkowodne przestają sobie radzić i

są wypierane przez gatunki tolerujące wyższe zasolenie. Mamy wówczas do czynienia z pojawianiem się gatunków obcych dla siedliska

(czasem lokalnych, ale często obcych dla danego regionu), najczęściej o cechach inwazyjnych, czyli wypierających gatunki lokalne aż do

przejęcia dominacji. Przykładem jest moczarka delikatna (Elodea nuttallii), roślina wodna, która w badaniach eksperymentalnych wykazuje

wyższą tolerancję na zasolenie wód (jak również obniżoną ich przejrzystość) niż rodzime gatunki roślin wodnych Eurazji.

Sposobów adaptacji i poziomów tolerancji na podwyższone zasolenie wód jest pewnie tyle, ile gatunków wodnych, a literatura przedmiotu na

ten temat jest obszerna. Tu posłużyłam się tylko bardzo ogólnymi przykładami, zaczerpniętymi głównie z przeglądów zagadnienia,

dokonanych m.in. przez Jamesa i współautorów (2003) oraz Hintza i Relyea (2019).

To ile soli wspiera dobry stan ekologiczny wód śródlądowych?

Znakomita większość informacji w zakresie reakcji organizmów na zasolenie wód pochodzi z badań eksperymentalnych i testów

ekotoksykologicznych. Określane na tej podstawie wartości progowe i zakresy tolerancji dla pojedynczych gatunków lub grup organizmów

nie odzwierciedlają kompleksowego wpływu zasolenia na ekosystem jako całość. Rozpoznanie wpływu nadmiernego zasolenia na strukturę i

funkcjonowanie całego ekosystemu jest niezwykle trudne, z jednej strony z uwagi na duże zróżnicowanie tolerancji organizmów na tę presję,

z drugiej – ponieważ presja ta rzadko występuje solo. Najczęściej jest jednym z elementów presji skumulowanych, kiedy obok zasolenia

mamy do czynienia również z wzbogaceniem w substancje odżywcze, a często również zanieczyszczeniem chemicznym różnego typu.

Niezależnie od trudności w precyzyjnym ustalaniu standardów środowiskowych, dobrym podejściem w ochronie wód jest przyjęcie takich

kryteriów, które chronią najsłabszy element. Temu służy zasada „najgorszy decyduje” (tzw. zasada przezorności), stosowana w ocenie stanu

wód. Kryteria dobrego stanu ekologicznego dla zasolenia w rzekach i jeziorach Polski zostały opracowane w odniesieniu do kondycji zespołów

organizmów wodnych zgodnie z wytycznymi UE z 2018 r. (zainteresowanych sposobem wyznaczania takich wartości granicznych odsyłam do

opracowania). Kryteria te w zakresie zasolenia zostały wyznaczone tylko dla przewodności, przy założeniu, że jeżeli nie jest przekroczony

standard dla tego wskaźnika, to nie będzie on przekroczony także dla jego składowych (chociaż te, w rzekach zagrożonych zasoleniem, są

monitorowane, tyle że nie są klasyfikowane). W ogólnym ujęciu, dla zapewnienia dobrego stanu ekologicznego, przewodność nie powinna

przekraczać 300 µS cm-1 dla potoków górskich, 500 µS cm-1 dla rzek i potoków wyżynnych, 700 µS cm-1 dla małych i średnich rzek nizinnych i

850 µS cm-1 dla wielkich rzek nizinnych. Jedynie przyujściowe odcinki rzek, pozostające pod wpływem wód morskich, mają dopuszczoną

przewodność na poziomie 2300 µS cm-1. W jeziorach granica ta wynosi 600 µS cm-1, z wyłączeniem tzw. jezior lobeliowych, dla których

wynosi ona <150 µS cm-1 oraz jezior przymorskich, dla których standardów zasolenia nie określa się.

Czy wobec rosnącej presji na ekosystemy wodne oraz zmian klimatu, które problem zasolenia wód będą z pewnością pogłębiać, takie

standardy są możliwe do utrzymania lub osiągnięcia? Nie wiem, ale jest to pytanie z zakresu administracji, technologii i inżynierii

środowiska, a nie ekologii. Obserwacje katastrofalnych zdarzeń w ekosystemach wodnych powinny dostarczyć nam wystarczających
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przesłanek do przyjęcia minimalnych poziomów bezpieczeństwa ekologicznego. Wartość przewodności elektrolitycznej na poziomie 1500 µS

cm-1 wydaje się dość liberalnym kryterium jak na standardy wspierające dobry stan ekologiczny, jest to jednak absolutne minimum, które

musimy zapewnić rzekom, aby nie dopuścić do występowania niepożądanych zjawisk i dalszego spadku różnorodności biologicznej. Nie

zmienia to również faktu, że zgodnie z prawem unijnym i krajowym, jesteśmy zobowiązani do osiągniecia celów środowiskowych, czyli

również standardów zasolenia ustalonych dla naszych wód i, póki co, nic z nas tego obowiązku nie zwalnia.
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CO SIĘ STAŁO Z RYBAMI W ODRZE?
Opublikowane 24 lutego 2023 autor: Janusz Ligięza, Wojciech Prekurat, Marcin Chojnacki, Piotr Parasiewicz

W związku z sytuacją ekologiczną w rzece Odrze w sierpniu 2022 r., która doprowadziła do masowych śnięć ryb, mięczaków i skorupiaków,

jednym z priorytetowych działań stało się pilne zbadanie stanu ichtiofauny rzeki. Po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu Odry, ekipa

Zakładu Rybactwa Rzecznego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego (IRS-PIB),

wyjechała niezwłocznie na miejsce zdarzenia. Pracownicy przerwali urlopy, wszystkie środki i moce instytutowe zostały skierowane na

badania terenowe oraz laboratoryjne, mające na celu rozpoznanie przyczyn sytuacji w rzece. Wszyscy dawali z siebie 100% wydajności – od

szeregowego pracownika po dyrekcję.

Kategorie: Nauka, Wydanie 4/2023
Tags: badania, Odra, odrzańska ichtiofauna, rzeka, śnięcie ryb
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Sierpień na Odrze, czyli początki badań zdarzenia w trybie awaryjnym

W związku z sytuacją ekologiczną w rzece Odrze w sierpniu 2022 r., która doprowadziła do masowych śnięć ryb, mięczaków i skorupiaków,

jednym z priorytetowych działań stało się pilne zbadanie stanu ichtiofauny rzeki. Po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu Odry, ekipa

Zakładu Rybactwa Rzecznego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego (IRS-PIB),

wyjechała niezwłocznie na miejsce zdarzenia. Pracownicy przerwali urlopy, wszystkie środki i moce instytutowe zostały skierowane na

badania terenowe oraz laboratoryjne, mające na celu rozpoznanie przyczyn sytuacji w rzece. Wszyscy dawali z siebie 100% wydajności – od

szeregowego pracownika po dyrekcję.

Nasze ekipy spędziły nad Odrą prawie trzy miesiące. To, co zastaliśmy na miejscu było przerażające – tysiące śniętych ryb i niemierzalna ilość

martwych mięczaków spływająca z nurtem. Zapach nad rzeką był odrażajacy. Równie szokującym widokiem byli mieszkańcy, służby oraz

wędkarze mierzący się z nieznanym przeciwnikiem oraz strachem potęgowanym przez doniesienia medialne. Za priorytetowe uznaliśmy

rozpoznanie terenowe, obejmujące pobór pierwszych próbek wody (które później okazały się kluczowe dla wykrycia „złotej algi”),

sporządzenie dokumentacji fotograficznej z użyciem drona oraz wykonanie badań ichtiopatologicznych. Specjalistycznym sprzętem,

umieszczonym na pokładzie samolotu, stworzyliśmy mapy rzeki, dające szczegółowy obraz sytuacji. Ponadto, w miarę możliwości,

staraliśmy się pomóc w koordynacji prac służb i wędkarzy.

Kolejnym zadaniem było określenie składu gatunkowego śniętych ryb oraz dokonanie pomiarów ich masy i długości. W szczycie

sierpniowych śnięć zmierzyliśmy ponad 4,5 tysiąca osobników należących do 23 gatunków. Ryby, ale także ślimaki i małże, spływające

nurtem Odry, wyławiane były podbierakami przez wędkarzy, straż rybacką, straż pożarną oraz żołnierzy. W odłowionym materiale

przeważały osobniki o większych rozmiarach ciała, co częściowo wynikało ze sposobu pobierania. Wśród zmierzonych przez nas ryb

dominowały cztery gatunki: krąp, okoń, jazgarz i płoć, których łączny udział wyniósł 76% całkowitej liczebności odłowionych osobników.

Kolejne cztery gatunki: leszcz, szczupak, sum i lin stanowiły łącznie 16% zmierzonych ryb.

Oprócz Zakładu Rybactwa Rzecznego IRŚ-PIB w badaniach brali również udział pracownicy innych jednostek Instytutu, zarówno w terenie,

jak i w laboratoriach. Wspólne wysiłki zaowocowały wykryciem w połowie sierpnia przez dr hab. Agnieszkę Napiórkowską-Krzebietke, prof.

IRS-PIB, licznie występującego haptofitu Prymnesium parvum, czyli tzw. „złotej algi”, produkującej silne toksyny.

Pogłębiona analiza problemu, czyli badania w ramach Państwowego

Monitoringu Środowiska

Masowe śnięcia ryb w Odrze ustały na przełomie sierpnia i września, nadal jednak bez odpowiedzi pozostały zadane wówczas pytania: ile ryb

padło ofiarą działania toksyn P. parvum i jak wygląda obecny stan populacji odrzańskiej ichtiofauny. Starając się na nie odpowiedzieć,

skorzystaliśmy z możliwości, jakie daje Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). W ramach regularnych badań ichtiofauny do celów

klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego rzek, prowadzonych w PMŚ na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod

kierunkiem naszego Zakładu, podjęto decyzję o zwiększeniu w 2022 r. liczby stanowisk połowowych na Odrze. Ich lokalizacja obejmowała

całą długość rzeki w granicach Polski. Badania przeprowadzono we wrześniu i październiku, wykorzystując standardową w monitoringu rzek

technikę odłowu, opartą na jednokrotnym elektropołowie. Zaletą stosowanej metody jest ograniczenie do minimum śmiertelności badanych

ryb i minogów. Szczegółowe wyniki tych prac zostały ujęte w raporcie z wykonania monitoringu ichtiofauny rzek w 2022 r., opublikowanym
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na stronie internetowej GIOŚ.

W wyniku przeprowadzonych badań, na analizowanych stanowiskach złowiono ok 5,5 tys. ryb należących do 30 gatunków, o łącznej masie

ok. 100 kg. Najliczniejszymi przedstawicielami (>1 tys. osobników) były płoć i okoń, a najwyższym udziałem wagowym (>10 kg) odznaczały

się kleń, szczupak, okoń i płoć.

Porównano wyniki badań przeprowadzonych jesienią 2022 r. z wynikami monitoringu Odry z lat wcześniejszych oraz z danymi archiwalnymi.

Wykazano zmniejszenie się średniej liczby ryb i masy połowu o ok. 50%. Na najlepiej zbadanym odcinku Odry swobodnie płynącej strata

populacji ryb na hektar wody jest bliska 80%. Taki stan wynika w dużej mierze z ukształtowania koryta, warunków hydraulicznych i w

konsekwencji rozkładu przestrzennego siedlisk. Na odcinku Odry swobodnie płynącej zanotowano również wysoką śmiertelność mięczaków.

Znajdowano głównie puste muszle przytwierdzone do podłoża bądź zagrzebane w dnie. Straty w populacji małży (skójki i szczeżuje)

negatywnie wpłyną na wielkość populacji różanki (gatunku ostrakofilnego, wykorzystującego małże do rozrodu).

Na szczególną uwagę w odłowach zasługują gatunki chronione, które nie podlegają gospodarce rybacko-wędkarskiej (z wyjątkiem brzany i

bolenia – gatunków z załączników Dyrektywy siedliskowej Natura 2000). W połowach monitoringowych, przeprowadzonych w Odrze w 2022

r., stwierdzono osiem gatunków objętych różnymi formami ochrony. Były to: boleń, brzana, kiełb białopłetwy, koza pospolita, piekielnica,

piskorz, różanka oraz śliz. Opierając się na danych PMŚ, można zauważyć, że na odcinku Odry swobodnie płynącej istnieje bardzo wiele

siedlisk istotnych dla różanki i kozy pospolitej, które to gatunki wykazują tam jedne z największych zagęszczeń rzecznych w skali kraju.

Co z tego wynika dla rybostanu Odry?

Opierając się na danych literaturowych, można przyjąć, że zasadniczy zespół ichtiofauny Odry składa się z około 30 gatunków.

Zaobserwowane w tak krótkim czasie śnięcia tak wielu gatunków ryb, świadczą o ogromnej skali zdarzenia, mającego miejsce w sierpniu

2022 r. i obejmującego cały zespół ichtiofauny zasiedlającej Odrę.

Skutki tak masowych śnięć będą prawdopodobnie wymagały wieloletniej odbudowy oraz zaangażowania odpowiednich służb publicznych.

Dlatego też niezbędne jest uruchomienie programu monitoringu stanu populacji ryb, uwzględniającego efekty rozrodu naturalnego oraz

strukturę wiekową.

Konieczne jest stworzenie sieci punktów ciągłego monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz grupy „szybkiego reagowania”, złożonej

z ekspertów odpowiedzialnych za ocenę zagrożenia, co zminimalizuje wpływ negatywnych efektów na środowisko wodne.

Wsparciem dla procesu odnowy zespołu ichtiofauny mogłoby być wdrożenie programu renaturyzacji Odry, którego działania byłyby

nakierowane na zwiększenie zróżnicowania i dostępności refugiów (odtwarzanie starorzeczy, odbudowa siedlisk tarłowych i bytowych).

Proces ten wymaga stworzenia płaszczyzny dialogu interdyscyplinarnego między ekspertami inżynierii budownictwa wodnego i szeroko

pojętej ekologii.

Autorzy są pracownikami Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Rybactwa

Rzecznego w Żabieńcu. Zakład Rybactwa Rzecznego prowadzi badania ichtiofauny w ekosystemach rzecznych. Obejmują one swym zakresem:

monitoring ichtiofauny dla potrzeb możliwości użytkowania, ochrony i restytucji; optymalizację wykorzystywania naturalnej produkcji rzek i
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zbiorników zaporowych (eksploatacja połowowa, zarybianie); metody ochrony i renaturyzacji rzek; badania związane z oddziaływaniem regulacji i

zabudowy rzek na ichtiofaunę, a także możliwością minimalizowania negatywnych ich skutków. Monitoring efektywności przepławek dla ryb,

ochrona ryb na ujęciach wody używanych do celów przemysłowych. Wdrażanie wyników badań do praktyki rybackiej oraz zastosowanie ich na

obszarach prawnie chronionych (Parki Narodowe i Krajobrazowe, obszary Natura 2000).
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