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Katalog działań technicznych (Narzędzie nr 6) 

 

Prace badawcze prowadzone w latach 2008-2010 stanowiły podstawę do opracowania 

katalogu działań technicznych dla poprawy warunków wodnych przesuszonych obszarów 

mokradłowych. Katalog obejmuje zestaw działań i konstrukcji budowli dostosowanych 

do warunków środowiskowych. Rozpatrywane są następujące działania: 

– zahamowanie odpływu wód własnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej 

zlewni, 

– podwyższenie zwierciadła wody gruntowej, a tym samym udostępnienie większych 

zasobów wodnych dla roślinności, 

– stymulowanie zalewów wiosennych dolin, gdy wynika to z potrzeb ochrony walorów 

przyrodniczych doliny, 

– retencjonowanie wód powierzchniowych i podziemnych w celu ich wykorzystania 

dla potrzeb środowiska przyrodniczego. 

Prowadzone studia wykazują, że podstawowe działania techniczne obejmują 

zahamowanie odpływu wód powierzchniowych oraz podwyższenie zwierciadła wody 

gruntowej na obszarach charakteryzujących się deficytem wody. 

Przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja obecnie istniejących budowli 

i technicznych urządzeń – ocena ich stanu technicznego, opis oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze i walory krajobrazu. Prowadzone pomiary przepływu i stanu wód podziemnych 

pozwoliły na ustalenie związków hydraulicznych pomiędzy wodami powierzchniowymi 

a płytkimi wodami podziemnymi oraz na ocenę zasięgu obszarowego oddziaływania 

piętrzenia na stan wód gruntowych i natężenie przepływu w cieku. 

Opracowany został katalog działań technicznych dostosowany do warunków 

geologicznych i glebowych oraz potrzeb wynikających z ochrony siedlisk hydrogenicznych. 

Działania te obejmują m.in.: budowę nowych lub przebudowę istniejących urządzeń 

piętrzących (jazy, zastawki, progi), renaturalizację cieków z przebudową przekrojów 
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poprzecznych koryt, meandryzację koryt, budowę grobli i obiektów retencjonujących wodę, 

likwidację rowów i drenowań itp. 

 

Wyniki badań przedstawione są w formie katalogu zawierającego m.in. następujące 

podstawowe elementy: 

– nazwa i charakterystyka działania technicznego, obejmująca podstawowe zadania, 

które pełnić może dane działanie, 

– cel jakiemu służy danemu działanie – retencja, oddziaływanie na wody podziemne 

lub powierzchniowe itp., 

– podstawowe rozwiązania konstrukcyjne, dostosowanie konstrukcji i materiałów 

do warunków przyrodniczych i krajobrazowych, uwagi dotyczące technologii 

wykonania, 

– wskazówki dotyczące obliczeń hydrologicznych, hydraulicznych i statystycznych. 

Przedstawiony katalog, opracowany w oparciu o doświadczenia uzyskane w Kampinoskim 

Parku Narodowym, posiadać będzie ogólny charakter umożliwiający jego wykorzystanie 

na innych chronionych obszarach bagiennych. 

Zestaw proponowanych działań technicznych obejmuje szeroką gamę budowli i urządzeń, 

których celem jest podwyższenie poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, głównie 

poprzez ograniczenie szybkiego odpływu wód własnych zlewni w wyniku zwiększenia 

retencji. Poprawa warunków wodnych w dostosowaniu do wymagań środowiska 

przyrodniczego wymaga stosowania różnego typu działań technicznych. Katalog obejmuje 

budowle, które umożliwiają podejmowanie takich działań jak: likwidacja (zasypanie) rowów 

i kanałów, spłycenie cieku, zmniejszenie przekroju poprzecznego, meandryzacja prostych 

odcinków cieku, ograniczenie odpływu wody z obszarów wydmowych, budowle piętrzące 

dla podwyższenia stanu wód powierzchniowych, budowle piętrzące z możliwością regulacji 

stanu wody, tamy podłużne, doprowadzenie wody z Wisły. 
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Nazwa budowli 

Próg piętrzący z kiszek faszynowych 

Schemat 

 
1 – kiszki faszynowe, 2 – pale podtrzymujące, 3 – paliki łączące kiszki, 4 – kamienie umacniające 

dno, 5 – włóknina 
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Opis konstrukcji 

Progi z 2–3 kiszek łączonych palikami i podtrzymywanych palami w rozstawie co 0,5 m, 

umocnienie stanowiska dolnego. 

Zastosowanie 

Przy niewielkich wysokościach piętrzenia, na małych ciekach stale lub okresowo 

prowadzących wodę. Przy większych prędkościach na dnie i między kiszkami włóknina. 

Źródło – wykorzystane materiały 

Opracowanie własne (ITP). 

Profile zwierciadła wody w Kanale Łasica przy średnim rocznym przepływie wody 

SQ = 1,09 m3/s w przekroju jazu Tułowice bez jazów i z piętrzeniem jazami 
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Zalewy doliny wzdłuż Kanału Łasica przy przepływie SQ = 1,09 m3/s i piętrzeniu jazami 

 

Zmiany 

powierzchni objętości retencjonowanej wody wzdłuż Kanału Łasica w funkcji 

natężenia przepływu wody 
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Kanał Łasica, prawy brzeg km 8+200, Władysławów. Zasilanie wodami z Łasicy terenów 

przyległych. Celowe wykonanie trwalszej grobli z budowlą uniemożliwiającą powrót wód do 

Łasicy 


