
Ochrona rzek w ramach współpracy 

samorządów na przykładzie 

funkcjonowania Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty 

Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu ZMiGDP



Kim jesteśmy?

 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest związkiem międzygminnym, 

zrzeszającym 19 gmin, zlokalizowanych w zlewni rzeki Parsęta w woj. 

zachodniopomorskim. Do głównych zadań Związku należy: podejmowanie 

wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i 

krajobrazu, rozwój energii niekonwencjonalnej i odnawialnej oraz edukacja 

ekologiczna. 



Grupa samorządów użytkownikiem rybackim? –

dlaczego nie!

 Dostrzegając pogłębiający się problem związany ze stopniową utratą 

bioróżnorodności w Dorzeczu Parsęty, Zarząd Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty podjął decyzję o udziale w konkursie na użytkowanie rzeki. Od lipca 

2016r. ZMiGDP jest pełnoprawnym użytkownikiem obwodu rybackiego nr 1 

Parsęta, który swoim zasięgiem wprost odpowiada obszarowi Natura 2000 

Dorzecze Parsęty (PLH320007). 

 W pierwszej kolejności podjęliśmy szereg działań w celu ochrony obszaru. 

Ustanawiając regulamin połowu ryb dla wędkarzy i w celu ograniczenia ich 

presji zabroniliśmy zabierania łososia atlantyckiego (Salmo salar) z łowisk. 

Ograniczyliśmy mocno możliwość zabierania pozostałych gatunków ryb 

poprzez wprowadzenie limitów ilościowych oraz ograniczeń w wymiarach ryb. 

Wprowadziliśmy na dwóch dopływach Parsęty obszary no-kill. Nie 

przewidujemy żadnych aspektów gospodarki przemysłowej rybackiej na 

terenie naszego obwodu rybackiego. 



 Jako użytkownik rybacki rzeki jesteśmy 
zobowiązani do dokonywania zarybień
rzeki

 Staramy się aby materiał zarybieniowy w 
całości pochodzi z ikry pochodzącej z 
Parsęty

 Aby utrwalić efekt homingu staramy się 
zarybiać rzekę jak najmniejszym stadium 
rozwoju (wylęg żerujący)

 Jako pierwszy użytkownik rybacki w 
województwie (i najprawdopodobniej 
pierwszy w Polsce) zaczęliśmy prowadzić 
tarło przeżyciowe (po pobraniu ikry i 
mlecza ryby są wypuszczane z powrotem 
na wolność), co sprawiło, że część 
użytkowników rybackich poszło w nasze 
ślady.

Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty -

zarybienia





Społeczna Straż Rybacka Dorzecza Parsęty

 W celu ochrony rzeki przed kłusownikami, powołana została Społeczna 

Straż Rybacka. W chwili obecnej zatrudniamy 4 strażników. Na ich potrzeby, 

Związek zakupił dwa samochody terenowe z nadajnikami GPS. 

 Strażnicy w ramach swoich obowiązków oprócz wykonywania patroli nad 

rzeką, identyfikują nielegalne zrzuty zanieczyszczeń, wspólnie z ichtiologiem 

wykonują zarybienia narybkiem dostarczanym przez hodowców, weryfikują 

planowane miejsca prac konserwacyjnych wykonywanych przez Wody 

Polskie oraz inwentaryzują bariery uniemożliwiające migracje ryb 

wędrownych. 



Skąd finansowanie?

 Jako użytkownik rybacki dokonujemy sprzedaży zezwoleń na amatorski połów 
ryb

 Intensywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na wdrożenie działań zmierzających 
do poprawy stanu wód i populacji zagrożonych  gatunków ichtiofauny 
zamieszkującej dorzecze. Korzystamy ze środków:

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie

 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

 Fundacji Baltic Sea Conservation Foundation

 WWF Polska



Realizowane obecnie projekty

W chwili obecnej realizujemy dwa projekty dofinansowane z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotyczące ochrony ekosystemów 

rzecznych:

 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty

 Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym 

Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007



Główne działania projektu:

- Aktywna ochrona siedlisk (walka z kłusownictwem)

- Udrożnienie 3 dopływów Parsęty: Perznica, Radusz i Gęsia 

poprzez likwidację stopni, budowli i barier uniemożliwiających 

migrację ryb

- Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów 

ekologicznych

Całkowity koszt projektu: 5 947 490,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 5 055 366,50 zł

- wkład własny: 892 123,50 zł (finansowany ze środków Fundacji Baltic Sea 

Conservation Foundation oraz środków własnych)

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 
w Dorzeczu Parsęty



Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 
w Dorzeczu Parsęty



Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego i minoga
rzecznego na w Dorzeczu Parsęty. Łosoś atlantycki jest w Polsce gatunkiem skrajnie
zagrożonym (CR), natomiast minóg rzeczny oznaczony jest jako gatunek wysokiego
ryzyka, narażony na wyginięcie (VU).

W ramach projektu, realizowane są następujące zadania:

- budowa 6 tarlisk,

- aktywna ochrona tarlisk (etaty 2 strażników rybackich oraz zakup samochodu
terenowego, fotopułapek, termowizji oraz sfinansowanie kosztów badań jakości
wody w Parsęcie i jej dopływach)

- wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia (prowadzone są
przez 4 kolejne lata. Zarybienia są prowadzone głównie w okolicy wybudowanych
tarlisk, aby utrwalić efekt homingu)

- monitoring wędrówek łososia atlantyckiego (znakowanie smoltów i narybku łososia
atlantyckiego znaczkami PIT, zakup licznika i 3 rejestratorów)

- ocena stanu populacji minoga rzecznego i łososia atlantyckiego (w okresie 3 lat na
90 stanowiskach prowadzona jest inwentaryzacja ichtiologiczna)

- kampania społeczno-edukacyjna „STOP kłusownictwu!“ (warsztaty dla dzieci i
młodzieży).

Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na 

Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty 

PLH 320007



W ramach projektu zakupiliśmy samochód terenowy ze zbiornikiem do przewozu 

ryb na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej i licznik z kamerą, który 

zamontowany został na przepławce elektrowni w Rościnie. 

Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na 

Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty 

PLH 320007



Całkowity koszt projektu: 2 779 508,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 581,80 zł

- wkład własny 15%: 416 926,20 zł (środki Fundacji Baltic i ZMiGDP)

Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na 

Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty 

PLH 320007



Budowa tarlisk

Uwzględniając jakość wód, warunki hydrograficzne i właściwości podłoża, 

wytypowano 4 dopływy Parsęty, posiadające optymalne warunki do rozrodu 

ryb łososiowatych oraz minogów. Tarliska zlokalizowane zostały w dopływach, 

ponieważ wylęgający się narybek ma w takich miejscach ograniczoną ilość 

naturalnych wrogów, którzy zdecydowanie liczniej występują w głównym 

korycie rzeki. 



Aktywna ochrona tarlisk – przeciwdziałanie 
kłusownictwu



Co dalej?

 Staramy się objąć opieką kolejne akweny i cieki wodne.

 Przygotowujemy kolejne projekty mające na celu ochronę 
ekosystemów rzecznych, m.in. Projekt LIFE for Rivers

 Aktywnie edukujemy społeczność lokalną w zakresie ochrony wód i 

bioróżnorodności dolin rzecznych.



 Harmonogram realizacji projektu – wrzesień 2022 – grudzień 2029 (~7 lat)

 Projekt będzie realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty we współpracy 

z następującymi partnerami:

Partnerzy zagraniczni:

1. Stowarzyszenie "Lašišos Dienoraštis" (Litwa)

2. Stowarzyszenie "Rewilding Oder Delta" (Niemcy)

Partnerzy krajowi:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie)

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

3. Zakład Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

4. WWF Polska

LIFE for Rivers



LIFE for Rivers – zakres projektu

 Udrożnienie odcinków uniemożliwiających migrację ryb i minogów poprzez 

rozbiórkę, bądź przebudowę progów, jazów, stopni wodnych oraz budowę 

bystrzy, plosa i przepławek. Działanie realizowane będzie przez ZMiGDP we 

współpracy z Wodami Polskimi i partnera litewskiego (35 inwestycji na 

Parsęcie i jej dopływach oraz 2 na Litwie).

 Renaturyzacja odcinków rzek przekształconych działalnością człowieka -

przywrócenie biegu Parsęty do naturalnego koryta rzeki na odcinku 6 km. 

Odcinek ten został wyprostowany w okresie II wojny światowej na potrzeby 

elektrowni wodnej, która nigdy nie została uruchomiona.

 Zwiększenie obszarów tarliskowych. 

 Nasadzenia wzdłuż rzek (zacienienie tafli wody przyczyni się do obniżenia jej 

temperatury, natomiast korzenie drzew nadbrzeżnych dostarczą miejsc 

ukrycia dla ichtiofauny. 

 Stworzenie automatycznego systemu monitoringu jakości wód w 

newralgicznych punktach (oczyszczalnie ścieków, zakłady zlokalizowane w 

pobliżu rzek, gospodarstwa rybackie itp.). 



LIFE for Rivers – zakres projektu

 Wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego poprzez zarybienia. 

Reintrodukcja łososia atlantyckiego będzie następowała poprzez zarybienia 

wylęgiem żerującym, smoltem oraz inkubacją zaoczkowanej ikry.

 Ochrona siedlisk przed kłusownictwem. W ramach działania planowany jest 

zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Rybackich działających na 

terenie Wnioskodawcy oraz Partnerów zagranicznych.

 Monitoring siedlisk ryb wędrownych. W ramach działania planuje się montaż 

liczników przepływających ryb na Radwi oraz rzece Vilnia, znakowane 

smoltów łososia znaczkami PIT, zakup anten oraz zakup pułapki na smolty. 

 Działania komunikacyjne i edukacyjne.

 Monitoring efektów projektu.



Dziękuję za uwagę!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

www.parseta.org.pl


