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Drogi i szlaki zrywkowe





Lawina błotna na szlaku zrywkowym









Nadleśnictwo
Kamienna Góra







Płotki i materiał z czyszczeń, trzebieży i zrębów





Nadleśnictwo Kamienna
Góra





Zniszczona droga wywozowa





Zniszczona droga leśna





Wodopusty



Wodopusty drążoneWodopusty drążone



Wodopust z belki drewnianej



Ograniczenie spływu
powierzchniowego



Zabezpieczenia szlaków turystycznych



Głazy kamienne, gałęzie
ograniczający ruch poza

szlakami.





Przejście cieków przez drogi

Złe przyzwyczajenia

Przepusty o małym
świetle

Alternatywy

Brody

Przepusty o
zwiększonym
świetle

Mosty









Przepust i katastrofalny
rumosz



Niedrożny przepust – materiał naniesiony
przez rwące wody potoku.



Przepust –
czy słusznie?



Alternatywa – bród!

- długi
- mała średnica

-przerywający ciągłość cieku





Bród czy
przepust?



Bród ze stopniem wodnym?





Bród w postaci bystrotoku



Szkic brodu z kamienia
łamanego, wyścielony
nieregularnymi płytami

kamiennymi
- zapewnie ciągłości

biologicznej strumienia.



Bród z drewna i kamienia
fot. PRO-LAS s.c.



Nadleśnictwo Krościenko



Bród ze ścianka szczelną



Bród piętrzący ciek



Bród z płyt betonowych



Przepusty o zwiększonym świetle

Przepusty z naturalnym dnem, z siatką lub kamieniami
i dla osadzenia materiału dennego, narzut kamienny na wylocie
szczególnie wtedy kiedy koniec jest umieszczony powyżej dna!



• Minimalna średnica przepustów w górach powinna wynosić
1,0m, wg § 49 Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735):

• przepusty na górskich potokach z ruchem rwącym, powinny
mieć odpowiednio uformowane wloty i wyloty, zapewniające
przepływ wody bez zmiany jego charakteru,

• na potokach górskich z ruchem spokojnym przekrój przewodu
przepustu powinien być nie mniejszy niż przekrój koryta cieku
przy przepływie wody średniej rocznej, przy zachowaniu
niezmienionego poziomu zwierciadła wody,

• na potokach górskich nie dopuszcza się zastosowania
przepustów o wlotach zatopionych i wielootworowych oraz
o przewodach kołowych.









Nadleśnictwo Gromnik



Potoku Bystry, N-ctwo Wetlina









Alternatywa – produkt
ze Stalowej Woli





Zabezpieczenia przepustów
z mat. naturalnych







Przepusty o dużym świetle -zachowanie ciągłości biologicznej
cieków

a) ze dwustronną w przepuście kołowym
b) ze ścieżką jednostronną
c) ze ścieżką dwustronną w przepuście prostokątnym
d) ze ścieżką (półką) jednostronną w przepuście prostokątnym
e) ścieżki w przewodzie podwójnym

Ściany czołowe tuneli skośne (45st.), szer. ścieżek powyżej 0,5m, wyniesione ponad
zwierciadło wody średniej. Nasypy zakrzaczyć lub zadrzewić.



Przepust ze stalowej blachy falistej

konieczna jeszcze podsypka żwirowa!

Przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej przygotowany do umocnienia
gruboziarnistym żwirem i otoczkami na długości około 100m cieku.





Przepust sklepiony wykonany
z elementów blachy stalowej

falowanej, ułożony na
poziomie istniejącego dna
koryta potoku i obsypany

gruntem z pospółką.
- Przepust tego rodzaju nie
wymaga ścianek czołowych

oraz betonowych
fundamentów.

-Fundamenty na wlocie
i wylocie będą wykonane

z kamienia łamanego,
podobnie umocnienie

nasypu oraz ubezpieczenie
dna wylotu (kamień

pochodzący
z kamieniołomów). Brzegi

nasypów planuje się obsadzić
krzewami oraz trawą.



Przykład z Polski



Dobra przebudowa przepustu

Na zdjęciu po lewej „zawieszony przepust”
zastąpiony profilem otwartym dla dna

potoku.





Przepusty prostokątne

Mata kokosowa do nasadzeń



Mostek ramowy oparty na gabionach!



Mosty









Mosty (stalowe z blachy falistej
ocynkowanej, typy Cor)

przykłady polskie.



Tatrzański Park Narodowy
fot. PRO-LAS s.c.



Mostek drewniany (bez przyczółków)
na szlaku zrywkowym

Nadleśnictwo Stuposiany RDLP Krosno



Mostki na szlakach turystycznych

Nadleśnictwo Gromnik



Karkonosze- mostek i zabezpieczenie drogi
zrywkowej





• Rozbiórka zbędnych budowli

• Modernizacja istniejących budowli

– przebudowa stopni na bystrza i kaskady

– przepławki dla ryb

Przywracanie ciągłości ciekom











Rozbiórka zbędnych budowli

h=8 m



Rozbiórka zbędnych budowli



Rozbiórka zbędnych budowli



Rozbiórka zbędnych budowli



Rozbiórka zbędnych budowli



Przebudowa zapór przeciwrumowiskowych



Modernizacja istniejących budowli
przepławka wybita w zaporze przeciwrumowiskowej,

pot. Wierchomla



Naturalny ciek ???

- Czy aby potrzebne?



- Jest miejsce na meandryzację !



Drewniana zapora belkowa

1- rola

2 -wysokość

3 -miejsce obiektu



Długie ubezpieczenia dna
przerywające ciągłość cieków

Strzebla
Potokowa



Stabilizacja dna



Współczesne przepławki dla ryb

a, b - przepławki
obejściowe

c -f – przepławki typu
bystrotok (rampa,
pochylnia)

e - bystrotok
kaskadowy



Przepławka z połączonych
akwenów

1-zapora / jaz

2-akweny

3-połączenia



Przepławki dla ryb bliskie naturze



Przepławki dla ryb przy zaporze



Bystrze kaskadowe



Dobudować przepławkę, czy
przebudować stopień?

-przepławka
stroma i wąska

-beton w lesie
i walory
krajobrazowe



-bystrotok z kamieni
zabetonowanych w płycie
dennej starego progu

- kaskada stopni z luźno
ułożonych głazów i kamieni

Przebudowa stopni betonowych



Kaskada
Bystrze typu „plaster miodu”



Spowalnianie spływu i renaturyzacja
potoków



Progi i stopnie





Bystrza o zwiększonej
szorstkościZmniejszenie spadku, stabilizacja dna,

swobodne przemieszczanie się organizmów.



Bystrza o zwiększonej
szorstkości

Budowle poprzeczne stabilizujące dno koryta wykonywane są
jako bystrza narzutowe o łagodnym spadku (1:10 – spadek
najlepszy i sprawdzony w praktyce) zachowując tym samym
drożność biologiczną cieku; lokalizacja bystrza, jeśli to
możliwe dobierana jest tak, aby mogło spełniać również
funkcję szypotu, a nie tylko redukcji spadku i stabilizacji dna,
unika się tą metodą budowy kosztownych stopni betonowych
i przepławek,
nie narusza się walorów krajobrazowych cieku wodnego
i zapewniamy tym samym poszanowanie obowiązku
zapisanego
w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne.



Bystrze o zwiększonej szorstkości,
także bród!

pot. Porębianka



Bystrze regularne

Na prawo:
bystrze naturalne na Czarnej Rzece



Bystrze kaskadowe – bliskie naturze



Budowa kaskady
bez użycia
cementu!



Kaskada = kanalizacja cieku



Spowalnianie… kanał…





Spowalnianie progami

Bariery i erozja
Obniżenie bariery + bystrze/przegłębie



Spowalnianie potoku

Inne alternatywne rozwiązania:
meandrowanie, rumosz drzewny, krótkie belki,

bystrze/przegłębienie



Spowalnianie odpływu



Spowalnianie - Rumosz drzewny

Rumoszem drzewnym nazywa się drzewa,
krzewy i większe ich fragmenty występujące
w ciekach w sposób naturalny lub sztuczny.





Próg drewniany z przelewem
na „małą wodę”

Kaskady niskich stopni (kamienne lub z drewna),
15-25cm jako przepławki i rozproszenie energii.

Stosować tylko przed lub za łukiem, NIGDY na łuku?!



„Kanały” górskie…





Renaturyzacja

Naturalny układ progów wodnych na potoku Bystry

Zespół działań, przekształceń, zabiegów
wykonawczych i pielęgnacyjnych oraz

samoczynnych procesów przyrodniczych
mających na celu przywrócenie rzece jej stanu

naturalnego lub stworzenie korzystnych dla fauny
i flory w warunków życia.



Renaturyzacja cieków

1 rok

po 10 latach



Renaturyzacja potoków

U góry:
Usuwanie sztucznej zabudowy
brzegów i dna potoku (3 km).

Po prawej: Odtworzone naturalne
koryto potoku.





Usunięto betonową rynnę, wykonano wysepki
i poszerzenia, nieregularne brzegi, bystrza kamienne,
i obsadzenia roślinnością.



Nachylenie skarp 1:4 – 1:5.

Zastosowano martwą faszynę,
szuwary, nasadzenia pędów,
drzew i siewy. Materiał
biologiczny pozyskano
z obszarów zalewiskowych.



Opóźniacze odpływu na rowach -
zwiększanie retencji

prof. Julian Paluch, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław



Opóźniacze odpływu na rowach
RDLP Wrocław





Projektowane przedsięwzięcia powinny być realizowane
przy zachowaniu wszelkich wymogów związanych z ochroną
środowiska przyrodniczego. Konieczne jest w związku z tym
korzystanie z najnowszych rozwiązań myśli technicznej
w zakresie projektowania i materiałów użytych do budowy
(wykorzystanie w maksymalnym stopniu materiałów naturalnych
miejscowego pochodzenia).
Szczególnie dotyczy to lokalizacji obiektów w granicach obszarów
Natura 2000, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych
(Koncepcja programowo-przestrzenna, BULiGL 2007r.).

Efekty podjętych działań można rozpatrywać w dwu
kontekstach:

• przyrodniczym, tj. w bezpośrednim i pośrednim
oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze,

• finansowym, związanym z realizacją zadania
i efektami uzyskanymi w wyniku jego wykonania bądź też
ze skutkami zaniechania wykonania zadań.



Czy zabudowa jest konieczna?
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Adresy internetowe

• www.krakow.rzgw.gov.pl

• www.bagna.pl

• www.restoringrivers.org

• www.therrc.co.uk/rrc_manual_pdf.php

• www.kp.org.pl




