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MesoHABSIM symulacyjny model siedlisk ichtiofauny

rzecznej, uwzglêdniaj¹cy ochronê jej zasobów oraz

potrzeby gospodarki rybackiej

Wstêp

Podejmowane wspó³czeœnie zabiegi renaturyzacji

rzek s³u¿¹ zarówno ochronie siedlisk i ichtiofauny, jak rów-

nie¿ racjonalnie prowadzonej gospodarce rybackiej. Dla-

tego te¿ poszukiwane s¹ modele, które pozwol¹ prognozo-

waæ iloœciowe zmiany w zespo³ach ryb i ich siedliskach.

Umo¿liwi¹ one te¿ okreœlenie i symulacjê biologicznych

reakcji na przekszta³cenia œrodowiska w skali zlewni. Bez

tego typu narzêdzi wysi³ek w³o¿ony w renaturyzacjê eko-

systemów rzecznych ograniczony jest czêsto do dzia³añ

zastêpczych b¹dŸ minimalizuj¹cych niekorzystne

oddzia³ywanie, z regu³y bez wczeœniejszego rozpoznania

ich efektów. W celu stworzenia tego rodzaju narzêdzi

powsta³y komputerowe modele symulacyjne siedlisk

(Parasiewicz i Dunbar 2001, Tharme 1996).

Modele opisuj¹ce zwi¹zki pomiêdzy faun¹ i flor¹ oraz

œrodowiskiem abiotycznym pozwalaj¹ na iloœciow¹ ocenê

zmian dostêpnoœci siedlisk oraz okreœlenie warunków

korzystnych dla organizmów wodnych (Parasiewicz i Dun-

bar 2001). Mog¹ byæ one dziêki temu skutecznym

narzêdziem zarz¹dzania ekosystemami rzek i gospodarki

rybackiej. Modele te opieraj¹ siê na po³¹czeniu numerycz-

nego modelu œrodowiska fizycznego (np. geometrii koryta,

hydrauliki) z probabilistycznymi funkcjami preferencji u¿yt-

kowej (w odniesieniu do wymagañ ryb), pozwalaj¹c osza-

cowaæ powierzchniê siedlisk dostêpn¹ dla ró¿nych gatun-

ków ryb przy zró¿nicowanych warunkach przep³ywu.

Pierwsze modele tego typu powsta³y w latach siedem-

dziesi¹tych w Stanach Zjednoczonych i sta³y siê jednymi

z najbardziej zaawansowanych i dok³adnych narzêdzi pla-

nowania przep³ywów ekologicznych (biologicznych),

zapewniaj¹cych sta³¹ dostêpnoœæ ró¿norodnych siedlisk

niezbêdnych do utrzymania wystêpuj¹cych w rzece orga-

nizmów. Modele takie czêsto spotyka³y siê jednak z kry-

tyk¹ ze wzglêdu na ograniczenia spowodowane lokaln¹

skal¹ badañ, a w konsekwencji wysokimi kosztami zasto-

sowania (Williams 1996).

Mesohabitat Simulation System (MesoHABSIM) to

nowy system modelowania siedlisk rzecznych, który idzie

w œlady – Instream Flow Incremental Methodology i Physi-

cal Habitat Simulation Model (PHABSIM) – metod opraco-

wanych w celu badania biologicznych reakcji na zmiany

œrodowiskowe (Bovee i in. 1998). MesoHABSIM umo¿liwia

prowadzenie badañ i prognozowanie w odniesieniu do sys-

temów rzecznych w skali zlewni. Niniejszy artyku³ opisuje

za³o¿enia i rozwój metody MesoHABSIM, przedstawiony

w wielu publikacjach na przestrzeni ostatnich 10 lat oraz

prezentuje przyk³adowe wyniki pierwszego zastosowania

tej metody w Polsce, na rzece Wis³oce.

Materia³ i metody

Rozwój metody MesoHABSIM

System MesoHABSIM rozwiniêto i przetestowano

w latach 2000-2010 na Uniwersytecie Cornell, na Uniwer-

sytecie Massachusetts oraz w Rushing Rivers Institute.

Pierwsza publikacja zaprezentowa³a ogólne zasady

nowego podejœcia do problemu funkcjonowania ekosyste-

mów rzecznych (Parasiewicz 2001). Nastêpne dwa

artyku³y rozwijaj¹ koncepcjê i prezentuj¹ sposób zastoso-

wania modelu w planowaniu gospodarki rzecznej (Parasie-

wicz 2007a i 2007b). Kolejne publikacje wykaza³y stoso-

walnoœæ modelu MesoHABSIM w praktyce (Parasiewicz

2008a i 2008b).

Za³o¿enia modelu

Celem rozwoju metody MesoHABSIM jest stworzenie

systemu s³u¿¹cego efektywnej ocenie siedlisk gatunków

ryb jako narzêdzia planowania gospodarki rzecznej oraz

instrumentu naukowo-badawczego operuj¹cego w skali

zlewni. System ten powinien opieraæ siê na danych o roz-

dzielczoœci odzwierciedlaj¹cej reakcje zwierz¹t na zmiany

w œrodowisku zewnêtrznym i ich efektywnej ekstrapolacji

do skali umo¿liwiaj¹cej planowanie i zarz¹dzanie. Dlatego

te¿ pierwszym krokiem w rozwoju tego systemu by³o zdefi-

niowanie odpowiedniej biologicznie skali pozwalaj¹cej na

identyfikacjê siedlisk, które znacz¹co ró¿ni¹ siê sk³adem

zespo³ów ichtiofauny. Wybrano tzw. skalê mezo opisuj¹c¹

powierzchniê siedliska u¿ytkowan¹ przez zwierzêta na

przestrzeni ca³ego dnia (mezohabitaty) (Aadland 1993,
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Lobb i Orth 1991). Kolejnym krokiem by³ wybór listy para-

metrów fizycznych (np. g³êbokoœæ, prêdkoœæ wody),

maj¹cych wp³yw na zachowania ryb oraz zdefiniowanie

wymaganej liczby punktów pomiarowych w obrêbie siedli-

ska. Zarówno okreœlenie biologicznej skali, jak i zestawienie

listy parametrów wykonano w oparciu o aktualn¹ literaturê

naukow¹. Wp³yw ró¿nych kombinacji parametrów na sk³ad

zespo³u ichtiofauny oceniono na podstawie 500 obserwacji

biologicznych (kartowanie siedlisk i od³owy ryb), przepro-

wadzonych na rzece Quinebaug w Massachusetts USA.

Badania przeprowadzono metod¹ elektropo³owów przy

zastosowaniu rozstawianych pêtli po³owowych (Prepositio-

ned Electric Grids – Bain i in. 1985), pozwalaj¹cych na

obserwacje rozmieszczenia ryb w ich siedliskach (rys. 1).

Do analizy zale¿noœci pomiêdzy zagêszczeniem a charak-

terystyk¹ siedliska zastosowano statystyczne metody wie-

lokryterialne. Wykorzystano regresjê logistyczn¹, któr¹

przetestowano wczeœniej w Austrii w trakcie badañ habita-

tów rzecznych (ÖNORM 6232 1995). Regresja logistyczna

jest uogólnionym modelem liniowym (GLM) u¿ywaj¹cym

logitu jako funkcji wi¹¿¹cej. Zwykle wartoœci zmiennej obja-

œnianej wskazuj¹ na wyst¹pienie, lub brak wyst¹pienia

pewnego zdarzenia, które chcemy prognozowaæ. Regresja

logistyczna pozwala wówczas na obliczanie prawdopodo-

bieñstwa zdarzenia (tzw. prawdopodobieñstwo sukcesu)

(wikipedia). Jej zalet¹ jest, ¿e zmienne niezale¿ne mog¹

przyjmowaæ ró¿ne formy (kategorie, liniowe) i mog¹ nawet

byæ od siebie czêœciowo zale¿ne. S³u¿y ona tutaj kalkulacji

prawdopodobieñstw wystêpowania poszczególnych

gatunków, jako miary wartoœci u¿ytkowej siedlisk.

Powierzchnia siedlisk o du¿ych wartoœciach prawdopodo-

bieñstw wystêpowania gatunków s³u¿y jako wskaŸnik jako-

œci œrodowiska rzeki przy zmiennych przep³ywach.

Równolegle stworzono system kartowania okreœlonych

jednostek siedliskowych (plosa, bystrza, zastoiska itp.),

który zosta³ wstêpnie przetestowany na 30-kilometrowym

odcinku rzeki Quinebaug. Wykorzystano dalmierze lase-

rowe, GPS i elektroniczne protoko³y terenowe. Model

oceny siedlisk, skonstruowany w oparciu o zgromadzone

dane dotycz¹ce siedlisk i preferencji poszczególnych

gatunków ryb, zosta³ poddany walidacji przez dodatkowe

elektropo³owy na tej samej rzece, s³u¿¹ce weryfikacji prze-

widywañ dotycz¹cych wystêpowania okreœlonych gatun-

ków ryb w badanych siedliskach. Przeprowadzono równie¿

analizy porównawcze pomiêdzy nowo rozwiniêt¹ technik¹ –

MesoHABSIM a modelem PHABSIM (Parasiewicz i Walker

2007).

W kolejnych latach metodê MesoHABSIM dalej rozwi-

jano w trakcie badañ rzek w pó³nocno-wschodnich Stanach

Zjednoczonych, wykorzystuj¹c innowacje technologiczne

(komputery terenowe, drony, oprogramowanie ArcPAD)

i opieraj¹c siê na architekturze ARC GIS. Stworzono rów-

nie¿ oprogramowanie analityczne, pozwalaj¹ce na efek-

tywn¹ obróbkê i zarz¹dzanie zbiorami danych.

Wyniki

Zastosowanie metody MesoHABSIM
w praktyce

Mezohabitaty s¹ okreœlane przez jednostki hydromor-

fologiczne (Hydromorphological units – HMUs), takie jak

plosa czy bystrza, ich geomorfologiê i hydrologiê. Siedliska

s¹ kartowane przy ró¿nych warunkach przep³ywu na

wybranych, reprezentatywnych odcinkach. Oceny liczeb-

noœci ryb w losowo wybranych siedliskach prowadzone s¹

za pomoc¹ elekropo³owów lub obserwacji podwodnych,

zaœ bezkrêgowców – metod¹ poboru próbek dna. Zebrane

dane s³u¿¹ opracowaniu modeli matematycznych, które

selekcjonuj¹ mezohabitaty preferencyjne, czyli czêœciej

u¿ytkowane przez ryby, a tak¿e inne organizmy. Pozwala to

na ocenê dostêpnoœci siedlisk w zakresie badanych

przep³ywów, z wykorzystaniem ich powierzchni u¿ytkowej

jako metryki pomiarowej.

Krzywe zale¿noœci powierzchni siedliska i przep³ywu

przedstawiaj¹ zmiany wzglêdnej powierzchni u¿ytkowej

siedlisk gatunków ryb oraz ca³ych zespo³ów ichtiofauny

w zale¿noœci od przep³ywu (rys. 2). Pozwalaj¹ one na usta-

lenie powierzchni siedlisk przy wybranym przep³ywie. Takie

krzywe mog¹ byæ opracowywane dla dowolnej wielkoœci

odcinków rzecznych. Daje to mo¿liwoœæ okreœlenia siedli-

skowej u¿ytecznoœci struktur morfologicznych poszczegól-

nych odcinków, jak równie¿ ca³ej rzeki. Jest to istotna infor-

macja w planowaniu racjonalnej gospodarki rybackiej.

Wstêpne testowanie modelu MesoHABSIM
na rzece Wis³oce

Miejscem prowadzenia badañ terenowych by³ 30-kilo-

metrowy odcinek Wis³oki od jazu w miejscowoœci Mokrzec
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Rys. 1. Pêtla po³owowa wed³ug Bain i in. (1985) jest rozk³adana na
ok. 20 minut przed elektropo³owem, co pozwala rybom na po-
wrót po zaburzeniach zwi¹zanych z instalacj¹ pêtli.



do miejscowoœci Pustków. Wis³oka,

o d³ugoœci 173,12 km po³o¿ona jest

w po³udniowo-wschodniej Polsce,

powierzchnia jej zlewni wynosi 4110,2 km2

(Czarnecka 2005). Rzeka bierze swój

pocz¹tek w Beskidzie Niskim, dalej

przep³ywaj¹c m.in. przez Pogórze Jasiel-

skie, Strzy¿owskie, koñcz¹c na Kotlinie

Sandomierskiej. Wis³oka uchodzi do Wis³y

na 226,9 km jej biegu, w okolicy wsi Ostró-

wek. Badany odcinek znajduje siê w dol-

nym biegu rzeki, podzielonym kilkoma

jazami i czêœciowo przekszta³conym –

szczególnie na wysokoœci Dêbicy.

Prace terenowe zosta³y poprzedzone

analiz¹ materia³ów Ÿród³owych, m.in. ana-

liz¹ zdjêæ satelitarnych wybranego frag-

mentu rzeki. Pierwszym etapem prac tere-

nowych by³o przeprowadzenie kartowania

jednostek hydromorfologicznych (HMU) –

siedlisk, przy znanym i okreœlonym na

podstawie serii pomiarów przep³ywie, na wytypowanych

wczeœniej odcinkach. W ka¿dej wyró¿nionej w terenie jed-

nostce hydromorfologicznej zebrano dane geolokacyjne,

wykonano pomiary prêdkoœci wody, okreœlano g³êbokoœæ,

wielkoœæ substratu na dnie rzeki oraz szereg dalszych para-

metrów charakteryzuj¹cych siedlisko (tab. 1).

Na podstawie protoko³ów terenowych i szkiców ist-

niej¹cych habitatów przygotowano mapy jednostek hydro-

morfologicznych odcinków Wis³oki. Na bazie dostêpnej lite-

ratury (Bryliñska 2000, Kolman 2007) zgromadzono infor-

macje dotycz¹ce warunków tarliskowych dla wybranych

gatunków ryb wystêpuj¹cych w rzece lub mog¹cych poten-

cjalnie w niej wystêpowaæ i odbywaæ tar³o (tab. 2).

Nastêpnie parametry tarlisk wybranych gatunków ryb

zosta³y wprowadzone do programu Sim-Stream

(www.Sim-Stream.org), który zestawi³ je ze sparametryzo-

wanymi jednostkami hydromorfologicznymi (rys. 3). Wyni-

kiem tego procesu jest mapa siedlisk, na której wyró¿niono

ich trzy typy: nieu¿yteczne, u¿yteczne i optymalne (rys. 4).

Dla fragmentu rzeki Wis³oki wykonano kilka takich ewaluacji

w odniesieniu do wybranych gatunków ryb – szczególnie

cennych, objêtych ochron¹, reintrodu-

kowanych lub zagro¿onych.

Niniejsza publikacja przedstawia

pierwszy etap prac na rzece Wis³oce,

jako przyk³ad mo¿liwoœci wykorzystania

metody MesoHABSIM do celów rewitali-

zacji rzek. Ca³a opisana powy¿ej proce-

dura bêdzie powtórzona w oparciu o kar-

towanie jednostek hydromorfologicz-

nych przy innych warunkach przep³ywu

w rzece. Efektem koñcowym bêdzie

mapa wybranych odcinków Wis³oki

z zaznaczeniem siedlisk dla danego

gatunku, które w procesie modelowania

(przy zmiennych warunkach przep³ywu)

oka¿¹ siê najbardziej stabilne. Wyniki

tych badañ mog¹ byæ wykorzystane np.

w celu znalezienia lokalizacji najbardziej

nadaj¹cych siê do odtworzenia i powiêk-

szenia tarlisk, dzia³ania planowanego na

Wis³oce, oraz do iloœciowej oceny ich

efektywnoœci. Ponadto model znajduje
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TABELA 1

Wzór arkusza kartografii siedlisk dla metody MesoHABSIM

Rys. 2. Schemat modelu MesoHABSIM. Mezohabitaty s¹ mapowane w rzece przy kilku wiel-
koœciach przep³ywu (z lewej) i waloryzowane filtrami siedliskowymi (czyli prawdopodo-
bieñstwem wyst¹pienia gatunku) pochodz¹cymi z biologicznych obserwacji (po
prawej). Obszary siedlisk u¿ytecznych dla gatunków ryb lub ich zespo³ów s¹ przedsta-
wione jako zespo³owe i generyczne krzywe zale¿noœci (na dole).



zastosowanie do ustalenia zakresów ekologicznych

przep³ywów w odniesieniu do ich obecnej zmiennoœci oraz

do wyboru optymalnych dzia³añ renaturyzacyjnych.

Dyskusja

Metoda MesoHABSIM rozszerza wczeœniejsz¹ metodê

PHABSIM o mo¿liwoœæ modelowania siedlisk rzecznych

zajmowanych przez zespo³y ryb w skali zlewni (Parasiewicz

i Dunbar 2007). Jej pojawienie siê wzbudzi³o znaczne zain-

teresowanie fachowców zajmuj¹cych siê gospodarowa-

niem zasobami ryb w pó³nocno-wschodniej czêœci Stanów

Zjednoczonych. W ci¹gu pierwszych piêciu lat rozwoju

model ten znalaz³ zastosowanie jako czêœæ stanowej poli-

tyki sterowania przep³ywami rzek w tym rejonie USA (NH

DES 2010). MesoHABSIM uznano za wa¿ny krok w zasto-

sowaniu modeli œrodowiska fizycznego w kontekœcie

gospodarowania rzekami. Jest upowszechniany i coraz

czêœciej korzystaj¹ z niego zespo³y badawcze, znajduj¹c

równie¿ jego praktyczne zastosowania. MesoHABSIM

przekszta³ci³ technikê zbioru i analizy danych poprzez

zmianê rozdzielczoœci z mikro- na mezoskalê. Przez skalê

mikro rozumie siê rozdzielczoœæ do przestrzeni zajmowanej

przez organizm w chwili obserwacji (tzn. praktycznie kilku

metrów). Najmniejsz¹ jednostk¹ w mezoskali jest natomiast

przestrzeñ zajmowana przez organizm w okresie dziennym.

W zale¿noœci od wielkoœci rzeki wielkoœæ takich jednostek

w odniesieniu do ryb waha siê zwykle od kilku do kilkuset

metrów biegu rzeki (Harby i in. 2004).

Podsumowuj¹c, dziesiêæ lat rozwoju i aplikacji metody

MesoHABSIM dowiod³o u¿ytecznoœci modelu w gospoda-

rowaniu rzekami i ich renaturyzacji (Parasiewicz i in. 2013).

Model sprawdzi³ siê jako narzêdzie oceny i ochrony warun-

ków siedliskowych ryb, z jednoczesnym wskazaniem przy-

czyn i skutków negatywnego oddzia³ywania w zlewni rzeki.

Model stosowano bez wiêkszych trudnoœci na ma³ych

i du¿ych rzekach. Mo¿e byæ on u¿ywany jako narzêdzie do

oceny stanu ekologicznego, jak równie¿ do zarz¹dzania

przep³ywem oraz do planowania renaturyzacji rzek

(http://mesohabsim.org/projects/RiversForMesoHAB-

SIM.htm). Wyj¹tkowym atutem metody MesoHABSIM jest

mo¿liwoœæ oceny œrodowisk o z³o¿onej i zró¿nicowanej

strukturze morfologicznej, np. rzek roztokowych (anasto-

mozuj¹cych) czy ma³ych potoków górskich, gdzie precy-

zyjne zbieranie danych w skali mikro jest bardzo uci¹¿liwe.

Zastosowanie tego modelu znajduje zastosowanie

w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z energetyk¹

wodn¹, zaopatrzeniem w wodê czy kwestii regulacji rzek.
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TABELA 2

Zestawienie informacji dotycz¹cych warunków tar³owych dla wybranych gatunków wystêpuj¹cych lub mog¹cych potencjalnie wystêpo-
waæ w Wis³oce

Nazwa gatunku Okres tar³a G³êbokoœæ (m)
Prêdkoœæ wody

(m s-1)
Rodzaj substratu na dnie

rzeki*

Boleñ Aspius aspius (L.) III - V 0,2 - 2,8 >1 Mesolithal Microlithal Akal

Brzanka Barbus peloponesius (Valenciennes 1842) V - VI 0,2 - 0,5 0,4 - 1,3 Mesolithal Microlithal

Brzana Barbus barbus (L.) V - VII 0,2 - 0,5 0,8 - 1,1 Mesolithal Microlithal

Certa Vimba vimba (L.) po³owa V - do koñca VI 0,2 - 0,5 (maks. 0,8 m) 0,4 - 1,3 Mesolithal Microlithal

Jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus (Mitchill 1815) V - VII >2 1 - 2 Macrolithal Mesolithal

Lipieñ Thymallus thymallus (L.) IV 0,3 - 0,5 0,3 - 0,75 Microlithal Akal

£osoœ Salmo salar (L.) X - I 0,25 - 0,55 0,3 - 0,6 Mesolithal Microlithal

Pstr¹g potokowy Salmo trutta fario (L.) koniec IX, mo¿e trwaæ nawet do I 0,15 - 0,5 0,15 - 0,5 Mesolithal Microlithal

Troæ wêdrowna Salmo trutta trutta (L.) IX - XII 0,15 - 0,5 0,15 - 0,5 Mesolithal Microlithal

Œwinka Chondrostoma nasus (L.) druga po³owa IV - do koñca V 0,2 - 0,8 0,7 - 1,1 Mesolithal Microlithal Akal

* objaœnienia nazw – patrz tabela 1

Rys. 3. Mapa jednostek hydromorfologicznych wybranego odcin-
ka Wis³oki.

.



W porównaniu z innymi rozwi¹zaniami w skali mezo, model

odznacza siê wysokim poziomem rygoru naukowego, jak

równie¿ elastycznoœci¹ w jego u¿yciu. Jego zalet¹ jest nie

tylko zmniejszenie nak³adu pracy zwi¹zanego z gromadze-

niem danych, ale równie¿ otwarcie p³aszczyzny do wielu –

rzadkich dot¹d – mo¿liwoœci analitycznych. Stanowi on

uzupe³nienie modeli oceny siedlisk ryb w mikro- i makro-

skali, wype³niaj¹c lukê istniej¹c¹ na obszarze zarz¹dzania

gospodark¹ wodn¹ w systemach zlewni rzecznych.

Pozwala ponadto zracjonalizowaæ prowadzon¹ gospo-

darkê ryback¹, szczególnie w odniesieniu do zarybieñ,

poprzez jej dostosowanie do wymagañ ichtiofauny i wystê-

puj¹cych warunków siedliskowych.

Pomimo tego, ¿e MesoHABSIM zosta³ pierwotnie opra-

cowany z myœl¹ o elektrowniach wodnych, dotychczas zna-

laz³ zastosowanie do oceny zarz¹dzania przep³ywem nie-

naruszalnym poni¿ej komunalnych i przemys³owych punk-

tów poboru wody, w aspekcie ochrony siedlisk i populacji

ryb. Model pozwoli³ na sformu³owanie kryteriów przep³ywu

ekologicznego, niezbêdnego dla zachowania ichtiofauny

i bezkrêgowców (np. ma³¿y). Funkcjonalnoœæ metody

MesoHABSIM sta³a siê podstaw¹ do w³¹czenia modelu

jako narzêdzia regulacji prawnej w ramach ustawy o jakoœci

wody rzeki Souhegan i Lamprey w stanie New Hampshire,

gdzie s³u¿y on jako instrument ustalania norm przep³ywów

ekologicznych (NH DES 2010).

Metoda ta oferuje u¿yteczne narzêdzie do planowania

gospodarki rzecznej, co jest niezwykle istotne w implemen-

tacji prawodawstwa zwi¹zanego z gospodarowaniem

wodami, jak np. Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej

(Komisja Europejska 2000) lub tzw. Dyrektywy Powodzio-

wej (Komisja Europejska 2007). MesoHABSIM mo¿e wspo-

magaæ tworzenie bardziej efektywnego systemu zarz¹dza-

nia ekosystemami wodnymi, w tym ochrony ichtiofauny

i prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Wobec

tego Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zaadap-

towa³ metodê MesoHABSIM i przy wspó³pracy z Rushing

Rivers Institute wdra¿a j¹ w Polsce.
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MESOHABSIM SIMULATION MODEL FOR RIPARIAN ICHTHYOFAUNA HABITATS IN CONSIDERATION OF STOCK

CONSERVATION AND FISHERIES MANAGEMENT REQUIREMENTS

Piotr Parasiewicz, Miko³aj Adamczyk

ABSTRACT. MesoHABSIM is a method for assessing and simulating changes in riparian fish habitats that describes the dependence

between aquatic fauna and the abiotic environment. It permits identifying hydromorphological variability along entire streams in a

manner that is applicable to tasks that have a high degree of generalization such as assessing the ecological status of entire

catchment basins. It is an important tool for planning stream restoration and for conserving riparian ecosystems from anthropogenic

impacts stemming from hydroelectric power facilities, water uptakes, and the like. This method quantifies the surface of aquatic fauna

habitats, which is used in the model as a measurment value in river basin management scenarios. The MesoHABSIM system was

developed and tested in 2000-2010 in the USA at Cornell University, the University of Massachusetts, and at the Rushing Rivers

Institute. To date, the MesoHABSIM model has been used for 26 rivers in five countries. During testing, the model was improved and

adapted to the specifics of these rivers. Simultaneously, the first and second versions of support software, SimStream, and a variety

of tools for interpreting and presenting results were developed. This paper also presents initial results of studies performed in Poland

by IFI on a segment of the Wis³oka River.

S³owa kluczowe: modeling, simulation, ecological flow, habitat studies, ichthyofauna, fisheries management, river restoration
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