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S t r e s z c z e n i e 

W artykule zaprezentowano wybrane rozwiązania konstrukcyjne budowli wodnych, takich jak: 
umocnienia, budowle regulacyjne, piętrzące i przepławki, wykonanych z naturalnych materiałów. 
Budowle te są niezbędne do regulacji warunków wilgotnościowych w dolinie oraz utrzymania koryt 
rzek zgodnie z zadaniami postawionymi danemu obiektowi. Są to konstrukcje, które można również 
wykorzystać w ramach ochrony czynnej na obiektach cennych przyrodniczo. 

WSTĘP  

Budowle wodne, które w miarę potrzeby mogą być wykonywane w ramach ochrony 
czynnej na obiektach cennych przyrodniczo, stanowią odrębną grupę wśród budowli hydro-
technicznych i charakteryzującą się pewnymi specyficznymi cechami. Mają one specjalną 
konstrukcję, umożliwiającą swobodne przemieszczanie się organizmów żyjących w wodzie 
oraz dobrze wkomponowują się w krajobraz nadrzeczny. Tego rodzaju budowlom stawia 
się wymagania w zakresie materiałów, z których mają być wykonane. Powinny to być 
materiały „przyjazne środowisku”, tj. przede wszystkim materiały naturalne, np.: drewno, 
faszyna, kamień lub grunt. Wymagania co do materiału bardzo często spełnia zabudowa 
hydrotechniczna wykonywana wiele lat temu. W praktyce inżynierskiej dobrze znane są: 
faszynowe lub kamienne umocnienia, drewniane progi, zastawki, jazy, palisadki i płotki 
oraz tamy faszynowe czy bystrotoki kamienne. Konstrukcja istniejących budowli (zbyt 
duży spad) często ogranicza jednak biologiczną różnorodność cieku.  

Ze względu na sposób zagospodarowania doliny dość często zmuszeni jesteśmy do 
wykonania w korycie cieku budowli piętrzącej o wysokości znacznie ograniczającej lub 
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wręcz uniemożliwiającej przemieszczanie się organizmów wodnych. W takich przypadkach 
niezbędne jest wykonanie budowli pomocniczych, umożliwiających pokonanie przez ich-
tiofaunę zbyt dużej dla niej różnicy poziomów zwierciadła wody, czyli tzw. przepławek.  

UMOCNIENIA 

KONSTRUKCJE 

Ze względu na materiał, z którego wykonane są umocnienia, można podzielić je na bio-
logiczne, biotechniczne i techniczne, natomiast ze względu na położenie w stosunku do dna 
cieku umocnienia brzegów koryta można podzielić na umocnienia skarp i umocnienia pod-
stawy skarpy.  

Umocnienia skarp 
O b s i e w  stosuje się głównie w górnym pasie skarpy (powyżej poziomu wody średniej 

rocznej) na łukach wypukłych i odcinkach prostych [SMOLUCHOWSKA, 1988b]. W celu 
uzyskania darni o optymalnie rozwiniętym systemie korzeniowym należy dobrać odpo-
wiednią do warunków gruntowo-wodnych mieszankę traw. Powinna ona zawierać 60% 
traw niskich i 40% wysokich.  

D a r n i o w a n i e .  Najczęściej stosowanymi sposobami darniowania są: kożuchowe 
(wg normy PN–B–12082: 1996) – wykonywane na całej skarpie, na mur – wykonywane od 
poziomu wody najdłużej trwającej do górnej krawędzi, w miejscach występowania lokal-
nych wyrw i wysięków wód gruntowych, w kratę (wg PN–B–12082: 1996) – wykonywane 
powyżej wody najdłużej trwającej, gdy długość skarpy w przekroju przekracza 3,0 m. 

Do umacniania skarp wykorzystuje się również biowłókniny, wykonane z włókien po-
chodzenia organicznego (bawełna, len, kokos) lub organicznego, połączonego z włóknem 
polipropylenowym. 

B r z e g o s k ło n y .  Służą do umacniania środkowej i górnej części skarpy koryta rzeki 
o szerokości dna większej niż 5 m. Brzegosłon składa się z warstwy ściółki wiklinowej 
(zdolnej do odrastania) i kiszek lub drutu. Ten rodzaj umocnienia zawsze jest stosowany 
łącznie umocnieniem pasa dolnego (podstawy skarpy). Stosuje się dwa typy brzegosłonów:  
– kryte – wiklinę układa się pasami, równolegle do biegu rzeki, przybijając ją kiszkami 

prostopadłymi do ścieli; 
– płaskie – wiklinę układa się od razu na całej skarpie prostopadle lub pod kątem 45° do 

kierunku przepływu wody, a następnie przybija kiszkami lub drutem (fot. 1), układanymi 
równolegle do jej krawędzi.  

N a r z u t  k a m i e n n y  stosuje się do umocnienia dolnego i środkowego pasa skarpy 
lub lokalnego zabezpieczenia skarpy w miejscach szczególnie narażonych na erozję. Narzu-
ty mogą być wykonywane w płotkach lub bez, na podsypce ze żwiru grubości 10–15 cm. 
Uzupełniając takie umocnienie sadzonkami wiklinowymi, uzyskujemy tzw. „żywy narzut 
kamienny”. W miejscach, w których występują wysięki, skarpę pod narzutem kamiennym 
dodatkowo zabezpiecza się włókniną (układa się ją pod warstwą podsypki), spełniającą rolę 
filtru odwrotnego. Grubość narzutu kamiennego nie powinna być mniejsza od 30 cm, a na-
chylenie nie większe od 1:2. 
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G a b i o n y .  Umocnienia gabionowe poleca się szczególnie w korytach cieków, w któ-
rych występują duże prędkości wody lub falowanie oraz na skarpach zbudowanych z grun-
tów narażonych na wysięki. Dobre efekty daje ubezpieczanie wysokich, stromych skarp za 
pomocą elementów siatkowo-kamiennych (fot. 2).  

 

Gabiony szybko porastają roślinnością na skutek zamulenia przestrzeni między kamie-
niami i w naturalny sposób stają się biotopem o charakterze ekotonu, tj. strefy przejściowej 
między lądem i wodą [PACHUTA, 2001]. Ze względu na erozję wodną bardzo ważne jest 
układanie gabionów na filtrach odwrotnych.  

Umocnienia podstawy skarpy 
U m o c n i e n i e  p ło t k o w e .  Stosuje się je na odcinkach prostych i na łukach mniej-

szych rzek nizinnych, lecz tylko tam gdzie nie obserwuje się erozji wgłębnej. Wskazane 
jest, aby górna krawędź umocnienia kończyła się na poziomie wody najdłużej trwającej lub 
średniej niskiej (dotyczy to wszystkich umocnień z martwej faszyny). W warunkach więk-
szych prędkości przepływu podstawę skarp często umacnia się płotkiem podwójnym, wy-
pełnionym faszyną (rys. 1). 

Fot. 1. Brzegosłon wierzbowy mocowany na skarpie 
za pomocą palików i drutu [BEGEMANN, SCHIECHTL,
1999] 

Photo 1. Willow shield mounted on an escarp with 
stakes and wire [BEGEMANN, SCHIECHTL, 1999] 

Fot. 2. Elementy gabionowe umacnia-
jące skarpy zbiornika Nielisz (fot. 
S. Wiśniewski) 

Photo 2. Gabion elements strengthen-
ing escarps of Nielisz Reservoir (photo 
S. Wiśniewski) 
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U m o c n i e n i a  k i s z k a m i  z  f a s z y n y  i  w łó k n i n y .  Umocnienia kiszkami z fa-
szyny można stosować na odcinkach prostych i łukach wklęsłych mniejszych rzek, ale 
tylko tam, gdzie nie obserwuje się erozji wgłębnej. Górne krawędzie takich umocnień po-
winny kończyć się na poziomie wody normalnej lub średniej niskiej. Umocnienie kiszkowe 
podstawy skarpy może być wykonane z jednej, dwu, trzech (rys. 2), a w miejscach lokal-
nych zagłębień nawet z pięciu kiszek faszynowych. Kiszki układa się za palikami wbitymi 
w linii stopy skarpy co 50 cm, mocując co 1 m górną kiszkę szpilkami do podłoża. Między 
gałązki faszyny można włożyć kłącza roślin szuwarowych (np. trzcina, tatarak). 
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Rys. 2. Umocnienie podstawy skarpy kiszką faszynową: a) pojedynczą, b) dwoma, c) trzema;  

1 – palik, 2 – szpilka, 3 – kiszka faszynowa, 4 – płat darniny, 5 – zasypka, 6 – obsiew lub  
darniowanie, 7 – sadzonka wikliny [DĘBSKI, 1971] 

Fig. 2. Reinforcement of the escarp basement with a single (a), two (b) or three (c) fascine bunch;  
1 – stake, 2 – pin, 3 – fascine bunch, 4 – patch of turf, 5 – fulfilment, 6 – sowing or sodding, 7 – osier 

seedling [DĘBSKI, 1971] 

Kiszki z włókniny filtracyjnej stosuje się, gdy w dnie cieku zalegają niespoiste grunty 
luźne lub trzeba ująć wody wysiękające w stopie skarpy. 

U m o c n i e n i a  w a l c a m i  f a s z y n o w o - k a m i e n n y m i  i  s i a t k o w o - k a m i e n -
n y m i .  Tego rodzaju umocnienia stosuje się do zabudowy lokalnych wyrw na brzegach 
wklęsłych (o małych promieniach i dużych krzywiznach trasy). W przypadku niewielkich 

Rys. 1. Różne typy ubezpieczenia podstawy skarpy: 
a) dwoma płotkami wiklinowymi, b) jednym płot-
kiem wiklinowym: 1 – kołek, 2 – ściel faszynowa, 
3 – pręt wikliny, 4 – drut, 5 – palik, 6 – kotwa, 7 – 
śruba [WOŁOSZYN, 1974] 

Fig. 1. Various types of protecting escarp basement: 
a) with two wicker fences, b) with one wicker fence: 
1 – spike, 2 – fascine, 3 – wicker twig, 4 – wire, 5 – 
stake, 6 – anchor, 7 – screw [WOŁOSZYN, 1974] 
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głębokości podstawę skarpy umacnia się pojedynczymi walcami, a gdy głębokość jest 
większa – kilkoma. Walce mogą być ożywione przez wbudowanie materiałów zdolnych do 
odrastania, np. świeżych prętów wikliny lub kłączy trzciny. 

Do umocnienia podstawy skarpy można stosować walce z siatki drucianej lub włókien 
naturalnych (fot. 3) [BEGEMANN, SCHIECHTL, 1999]. 

 

OGÓLNE ZASADY DOBORU UMOCNIEŃ 

Do podstawowych czynników decydujących o doborze umocnień zaliczamy: 
– rodzaj gruntu, w którym uformowane jest koryto; 
– prędkość wody w korycie w warunkach różnych stanów; 
– częstość występowania stanów wysokich i czas ich trwania; 
– zmiany poziomu wód gruntowych w stosunku do poziomu zwierciadła wody w cieku; 
– prędkość dopływu wód gruntowych, zależną od warunków geologicznych; 
– zjawiska atmosferyczne (opady, susze, zjawiska lodowe); 
– możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz oddziaływanie wód zanieczyszczonych che-

micznie. 
Jednym z podstawowych parametrów decydujących o wyborze sposobu umocnienia 

koryta jest prędkość wody, odpowiadająca przepływowi miarodajnemu. Umocnienie koryta 
jest niezbędne, gdy prędkość ta – określona na odcinku prostym lub łuku wklęsłym – jest 
większa od prędkości nierozmywającej vnr gruntu, w którym uformowane jest koryto. Śred-
nią prędkość nierozmywającą na odcinkach prostoliniowych oraz na łukach wklęsłych 
obliczamy, wykorzystując zależności podane w literaturze fachowej [SMOLUCHOWSKA, 
1988b; WOŁOSZYN, 1974].  

Rodzaj umocnienia koryta powinien być tak dobrany, aby nie zostały przekroczone do-
puszczalne dla niego prędkości. Wartości liczbowe tych prędkości oraz dopuszczalne na-
prężenia ścinające dla różnych rodzajów umocnień podano w tabeli 1., zgodnie z literaturą. 

Wykorzystanie roślinności do umocnienia skarp koryta cieków wiąże się z przestrze-
ganiem następujących zaleceń ogólnych: 
– wskazane jest korzystanie z zasobów istniejącej roślinności jako mateczników i wyko-

rzystanie  ich do nowych  nasadzeń – zapewnia to wprowadzanie do koryta cieku  gatun-  

Fot. 3. Walec siatkowy z plecionki 
jutowej [BEGEMANN, SCHIECHTL, 1999]

Photo 3. Net cylinder made of plaited 
jute [BEGEMANN, SCHIECHTL, 1999] 



 

Tabela 1. Prędkości oraz dopuszczalne naprężenia ścinające dla różnych rodzajów umocnień  

Table 1. Velocity and permissible shear strengths for various types of reinforcements 

Dopuszczalne naprężenie  
ścinające 

Permissible shear strength 
N·m–2 Rodzaj umocnienia 

Type of reinforcement bezpośrednio  
po odbiorze 

directly after tech-
nical acceptance 

po 1–3 latach 
after 1–3 years 

Dopuszczalna 
prędkość prze-
pływu wody 

Permissible water 
velocity 

m·s–1 

Uwarunkowania  
dotyczące dopuszczalnej 

prędkości 
Conditions for permissi-

ble water velocity 

Źródło 
Source 

1 2 3 4 5 6 
Umocnienie skarp cieków trawami 
(darniowanie) 
Grass reinforced escarps (sodding) 

10 30 1,0 
 

2,0 
 

3,0–4,0 
 
 
 

4,0–5,0 

przepływ długotrwały 
long flow 
przepływ trwający >20 h
flow lasting >20 h 
przepływ trwający kilka 
godzin 
flow lasting several 
houres 
przepływ trwający <2 h 
flow lasting <2 h 

ŻBIKOWSKI, SMOLUCHOW-
SKA, ŻELAZO [1992] 

Brzegoskłon kryty i płaski 
Flat and covered bank slope 

50 150–300 2,0–2,5 głębokość wody 1,0 m 
water depth 1.0 m 

prędkość   velocity –  
ILNICKI [1987] 
naprężenia   strengths – 
ŻBIKOWSKI, SMOLUCHOW-
SKA, ŻELAZO [1992] 

Obsadzenie wikliną 
Planted with osier 

brak danych 
no data 

brak danych 
no data 

1,0 głębokość wody 1,0 m 
water depth 1.0 m 

ILNICKI [1987] 
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cd. tab. 1 
1 2 3 4 5 6 

Narzut kamienny obsadzony wikliną 
Stone cover planted with osier 

50 1001)–2502) 2,0–3,0   ŻBIKOWSKI, SMOLUCHOW-
SKA, ŻELAZO [1992] 

Materace siatkowo-kamienne 
Net-stone mattresses 

200 200 4,2–6,1  ŠEVČENKO [1996] 

Kosze siatkowo-kamienne 
Net-stone baskets 

200 200 5,5–8,0  ŠEVČENKO [1996] 

Umocnienie stopy skarpy płotkiem 
wiklinowym3) 

Escarp basement reinforced with the 
wicker fence3) 

25 25 brak danych 
no data 

 ŻBIKOWSKI, SMOLUCHOW-
SKA, ŻELAZO [1992] 

1) Po 2. okresie wegetacji.  
2) Po 3. okresie wegetacji.  
3) Naprężenia nie sumują się z innymi; zwiększają one naprężenia ścinające na skarpie o ok. 30%.  
1) After the second vegetation period. 
2) After the third vegetation period. 
3) Strengths do not sum up with others; they increase shear strength on the escarp by c. 30%. 
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ków właściwych dla lokalnych warunków klimatycznych i glebowych, a także krajobra-
zowych, zazwyczaj prowadzi również do zachowania różnorodności gatunkowej; 

– niezwykle istotna dla zabudowy roślinnej brzegów rzek jest ochrona istniejącej roślinno-
ści, głównie przez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, uzupełnienie ubytków, oszczę-
dzanie jej podczas prac regulacyjnych i konserwacyjnych; 

– roślinność szuwarowa jako umocnienie może być stosowana jedynie tam, gdzie jej eks-
pansja nie spowoduje niedopuszczalnego pogorszenia warunków przepływu – na cie-
kach o szerokości zwierciadła wody ≥ 2 m i głębokości 0,5 m w warunkach średniej wo-
dy [ŻELAZO, POPEK, 2002]. 

BUDOWLE REGULACYJNE 

Budowle regulacyjne stosuje się między innymi w celu uzyskania pożądanego kształtu 
i szerokości koryta oraz linii brzegowej (nowej). Budowle te z jednej strony ograniczają 
koryto płynącej wody, a z drugiej – osłabiają siłę erozji. W rezultacie ich działania kształtu-
je się (między budowlą a brzegiem rzeki) nowy obszar nadbrzeżny, na którym rośliny 
i zwierzęta strefy przejściowej między lądem a wodą uzyskują nowe siedliska. Rodzaje 
budowli regulacyjnych, ich rozmieszczenie oraz rodzaj materiału, z którego są wykonane, 
zależą od: charakteru rzeki (nizinna, górska), położenia linii regulacyjnych w stosunku do 
istniejących brzegów, położenia w planie (brzeg wklęsły, wypukły). 

Do grupy budowli ograniczających koryto rzeki zaliczamy przede wszystkim tamy re-
gulacyjne poprzeczne (ostrogi) i podłużne (kierownice). 
Ostrogi  

Stosuje się je w korytach rzek w celu odsunięcia nurtu od brzegu. Należy tak projekto-
wać ich wysokość, żeby w warunkach stanów średnich wystawały nad wodę. Oprócz od-
działywania na hydrauliczne warunki przepływu w korycie, ważna jest ich rola ekologicz-
na, gdyż w pobliżu przybrzeżnej krawędzi ostróg tworzą się strefy spokojnej wody, czyli 
nowe siedliska dla planktonu i roślinności podwodnej oraz ryb.  

Ze względu na materiał, z którego ostrogi są zbudowane, rozróżniamy następujące ich 
rodzaje: żwirowo-kamienne, faszynadowe, szkieletowe (rys. 3), materacowe i materacowo- 
-kamienne z elementów siatkowo-kamiennych oraz inne (rys. 4). 

 
Rys. 3. Ostroga lekka z płotka faszynowego obłożona narzutem kamiennym;  

1 – płotek faszynowy, 2 – narzut kamienny; SNQ – przepływ średni niski [DĘBSKI, 1971] 

Fig. 3. Light groyne made of stone covered fascine fence; 1 – fascine fence, 2 – stone cover,  
SNQ – mean low discharge [DĘBSKI, 1971] 

SNQ 
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Kierownice  
Wykonane są w linii regulacyjnej wytyczającej nowe koryto cieku. Mogą być stosowa-

ne samodzielnie lub razem z ostrogami. W pierwszej sytuacji wykonuje się je na łukach 
wklęsłych i wypukłych. Sposób ten nazywa się obudową systemem tam podłużnych. 
W drugiej sytuacji na łukach wypukłych stosuje się ostrogi, a na łukach wklęsłych, gdzie 
panują większe prędkości, tamy podłużne, odpowiednio przedłużone na przejścia między 
łukami. Taki system obudowy nosi nazwę systemu mieszanego.  

Typ stosowanej tamy podłużnej zależy od: głębokości w miejscu budowy, położenia 
w planie (brzeg wklęsły czy wypukły) i charakteru rzeki (duża lub niewielka prędkość 
przepływu). Na rzekach nizinnych stosuje się następujące ich typy: tamy faszynowe (rys. 5) 
– wykonywane, gdy głębokość cieku nie przekracza 3 m, oraz materacowo-faszynowe 
i materacowo-kamienne, stosowane gdy głębokość jest większa niż 3 m. 

 
Rys. 5. Szkieletowa tama podłużna: a) widok ogólny; b) schemat konstrukcji: 1 – pal drewniany  

ø 10÷12 cm, 2 – faszyna, 3 – drut mocujący ø 5 mm, 4 – pręt świeżej faszyny (zdolnej do odrastania); 
SQ – przepływ średni [BEGEMANN, SCHIECHTL, 1999] 

Fig. 5. Skeleton longitudinal dam: a) general view, b) a scheme of the construction: 1 – wooden pole 
ø 10÷12 cm, 2 –  fascine, 3 – fastening wire  ø 5 mm, 4 – twig of fresh osier (able to regrow),  

SQ – mean discharge [BEGEMANN, SCHIECHTL, 1999] 

a) b) 

Rys. 4. Ostroga z tarczy drewnianej: 
1 – brzeg, 2 – pal, 3 – wspornik, 4 – 
tarcza z desek [ŻBIKOWSKI, ŻELAZO, 
1993] 

Fig. 4. Groyne made of wooden shield: 
1 – bank, 2 – pole, 3 – truss, 4 – shield 
of planks [ŻBIKOWSKI, ŻELAZO, 1993] 
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BUDOWLE PIĘTRZĄCE 

KONSTRUKCJE  

Budowla piętrząca to każda przegroda, która utrzymuje zwierciadło wody „przed i za” 
na różnym poziomie. Może spełniać niekiedy również inne funkcje: stabilizować dno, za-
mulać głębokie koryta cieków rzecznych, wyrównywać spadek dna cieku. 

Wybór odpowiedniego typu budowli zależy przede wszystkim od wysokości piętrze-
nia, którą chcemy uzyskać, oraz od hydraulicznych warunków przepływu w korycie. 
W niewielkich ciekach, w których pożądany poziom zwierciadła wody jest o kilka centy-
metrów wyższy od istniejącego i w którym chcemy go podnieść (zamulenie dna koryta), 
można zastosować lekkie budowle drewniano-faszynowe, takie jak palisady i płotki. Tro-
chę wyższe piętrzenie (<0,5 m), można uzyskać, stosując stopnie drewniane lub drewniano- 
-kamienne i bystrotoki kamienne. W korytach większych rzek, gdy wymagana jest moc-
niejsza konstrukcja budowli i większe piętrzenia (<1,5 m), można stosować progi faszyno-
wo-kamienne i kamienne lub jazy drewniano-kamienne. 
Próg  

Jest to budowla, wystająca ponad dno położone z obu stron budowli na tej samej rzęd-
nej. Ze względu na materiał, z którego się je wykonuje, progi dzielimy na: drewniane, 
o konstrukcji mieszanej i kamienne.  

P r o g i  d r e w n i a n e . Próg z okrąglaków (fot. 4) powinien być wykonany z belek 
o długości równej trzykrotnej szerokości dna rzeki. W ciekach o szerokości dna mniejszej 
niż 1 m stosuje się belki średnicy 8–12 cm, a w większych – do 15 cm. Belki wpuszcza się 
w każdy z brzegów na jedną trzecią długości, natomiast próg musi być wpuszczony w dno 
na 1,5 średnicy belki.  

 

Płotki-progi – służą do szybkiego podniesienia dna i – jako lekkie budowle korekcyjne 
– przyśpieszają stabilizację koryta cieku. Progi z płotków to wbite co 33 cm w dno i skarpę 
pale średnicy 4–12 cm i długości 1–2 m. Wbija się je na 2/3 ich długości. Pozostałą część 
pali (nad wodą) przeplata się gałązkami faszyny wiklinowej lub z krzewów leśnych. 

Palisady – drewniane konstrukcje, powodujące podpiętrzenie wody, a tym samym 
rozmycia dna poniżej. Wykonuje się je z palików średnicy 8 cm i długości 1,5 m, wbija-

Fot. 4. Próg z okrąglaków wykonany w Nadleśnictwie
Wejherowo na obiekcie Gniewno (fot. A. Bukowski) 

Photo 4. Threshold of logs made in the Forest District
Wejherowo on the Gniewno object (photo A. Bukowski)
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nych w poprzek rzeki szczelnie obok siebie [Analiza…, 1969]. Palisady zabezpiecza się na 
brzegach palikami średnicy 10 cm i długości 2,0 m.  

P r o g i  o  k o n s t r u k c j i  m i e s z a n e j  – w skład ich wchodzą elementy: drewniane, 
faszynowe, kamienne (fot. 5). Stosuje się je ze względu na większą wytrzymałość w sto-
sunku do drewnianych. 

 

P r o g i  k a m i e n n e  – wykonywane z kamienia luzem lub z kamienia na zaprawie 
(fot. 6) i coraz częściej z elementów siatkowo-kamiennych. Porowata struktura gabionów 
sprzyja zatrzymywaniu wszelkiego materiału niesionego przez wodę. Osadzony na kamie-
niach wraz ze szczątkami organicznymi tworzy on bazę, na której rozwija się bogaty świat 
mikroorganizmów oraz liczne grupy drobnych bezkręgowców [PACHUTA, 2001]. 

 

Stopnie  
Są to budowle, stanowiące obudowę dna w miejscu jego uskoku. Ich cechą charaktery-

styczną jest zawsze różnica rzędnych dna poniżej i powyżej budowli. Służą one do zmniej-
szenia zbyt dużego spadku podłużnego cieku oraz stabilizacji dna. Ze względu na materiał, 
z którego się je wykonuje, stopnie dzielimy na: drewniane, o konstrukcji mieszanej i z ele-
mentów siatkowo-kamiennych. Biorąc pod uwagę wymagania ochrony środowiska (głów-
nie zapewnienie możliwości migracji ryb), różnica między poziomem wody powyżej 
i poniżej stopni nie powinna być większa niż 0,3 m. Gdy jest większa, powinna być wyko-
nana przepławka. 

Fot. 6. Próg kamienny wykonany w Nadleśnictwie 
Wejherowo na obiekcie Kępno (fot. A. Bukowski) 

Photo 6. Stone threshold made in the Forest Dis-
trict Wejherowo on the Kępno object (photo A. Bu-
kowski) 

Fot. 5. Próg drewniany z umocnieniem gabio-
nowym (fot. A. Bortkiewicz) 

Photo 5. Wooden threshold with gabion rein-
forcement (photo A. Bortkiewicz) 
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S t o p n i e  d r e w n i a n e  – stosowane tylko w korytach małych cieków nizinnych oraz 
na rowach. Mogą być również wykonywane z desek lub wiązek faszynowych. Przykładowo 
przedstawiono stopień z bali drewnianych wykonany na terenie Nadleśnictwa Wejherowo 
(fot. 7). 

 

S t o p n i e  o  k o n s t r u k c j i  m i e s z a n e j  charakteryzują się większą wytrzymałością 
niż drewniane. W skład ich konstrukcji mogą wchodzić elementy: drewniane, faszynowe, 
kamienne, gabionowe itp.  

S t o p n i e  z  e l e m e n t ó w  s i a t k o w o - k a m i e n n y c h  –  stosowane, gdy różnica 
rzędnych dna powyżej i poniżej nich wynosi 0,5–1,5 m (fot. 8). Korpus stopnia wykonuje 
się z koszy siatkowo-kamiennych, układanych bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Gdy 
wysokość stopnia nie przekracza 1 m, wypad może być wykonany również z materaców 
siatkowo-kamiennych, zakończonych palisadą z pali średnicy 12–15 cm i długości 1,5 m 
lub gurtem (próg założony równo z dnem) z koszy siatkowo-kamiennych, jeśli w dolnym 
stanowisku jest niecka wypadowa. 

 

Bystrotoki  
Są to krótkie odcinki kanału lub cieku naturalnego, służące do przeprowadzenia wody 

z poziomu wyższego do niższego, tak by strumień wody nie odrywał się od dna. Ze wzglę-
du na materiał, z którego zostały wykonane, dzielimy je na: faszynowo-kamienne i ka-
mienne.  

Fot. 8. Stopień gabionowy na odpływie ze 
źródlisk w okolicach Połczyna-Zdroju (fot. 
A. Bortkiewicz) 

Photo 8. Gabion threshold at the outflow from 
springs in Połczyn-Zdrój (photo A. Bortkie-
wicz) 

Fot. 7. Stopień drewniany na obiekcie Piaśnica 
(fot. A. Bukowski) 

Photo 7. Wooden threshold on the Piaśnica object
(photo A. Bukowski) 
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B y s t r o t o k i  f a s z y n o w o - k a m i e n n e  – najczęściej wykonywane w korytach ma-
łych rzek nizinnych o szerokości dna poniżej 5 m. Takie budowle wykonano m.in. w końcu 
lat dziewięćdziesiątych XX w. na terenie Puszczy Białowieskiej (fot. 9). Składają się one ze 
ścianki szczelnej z drewnianych bali długości 3 m, zakończonej oczepem żelbetowym, 
który stanowi część przelewową oraz z pochylni wykonanej w postaci narzutu z kamienia 
polnego, o grubości 25 cm, w płotkach tworzących kwadraty o wymiarach 100x100 cm 
[STEPANIUK, 1999].  

 

B y s t r o t o k i  k a m i e n n e  – mogą być wykonywane z kamienia na zaprawie lub 
z materaców siatkowo-kamiennych (fot. 10). Konstrukcja bystrotoków gabionowych jest 
dość prosta. Na pochylni, czyli na odcinku od wlotu do wylotu, wykonuje się podsypkę 
w celu wyprofilowania dna pod materace, które się na niej układa i przymocowuje do pod-
łoża kołkami średnicy 6–8 cm. W części wlotowej i wylotowej materace należy podeprzeć 
narzutem kamiennym. W bystrotokach o dużej długości i dużym spadku bardzo ważny jest 
sposób układania kamieni lub elementów gabionowych. Należy to zrobić w taki sposób, by 
pochylnia składała się z kaskady niewielkich zbiorników, co znacznie ułatwia pokonywanie 
budowli przez ryby [MIODUSZEWSKI, 2006]. 

 

Jazy  
Są to budowle wykonywane w korytach cieków w celu spiętrzenia wody. Dzielą się na 

stałe i ruchome. W budownictwie wodnym na obiektach, na których należy stworzyć wa-

Fot. 10. Bystrotok siatkowo-kamienny w ko-
rycie Skrwy bezpośrednio po wykonaniu –
1993 r. (fot. S. Maciejewski) 

Photo 10. Net-stone riffle in the channel of the
Skrwa River soon after construction in 1993
(photo S. Maciejewski) 

Fot. 9. Bystrotok faszynowo-kamienny wyko-
nany w Puszczy Białowieskiej (fot. W. Ste-
paniuk) 

Photo 9. Fascine-stone riffle made in the 
Białowieża Forest (photo W. Stepaniuk) 
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runki zbliżone do naturalnych, przydatne są jazy stałe, a więc bez ruchomych urządzeń 
piętrzących. W większości przypadków przy tego typu budowlach, w celu zachowania 
ekologicznej drożności cieku, wykonywane powinny być przepławki [LUBIENIECKI, 2003] 

Ze względu na rodzaj materiałów użytych do wykonania rozróżniamy jazy: faszynowe, 
drewniane i kamienne.  

J a z y  f a s z y n o w e  – rzadko stosowane w tradycyjnym budownictwie – tylko jako 
budowle prowizoryczne, gdyż nie są szczelne ani wytrzymałe. Zbudowane są z warstwy 
wyściółki faszynowej grubości ok. 30 cm, kiszek faszynowych oraz warstw żwiru i kamieni 
grubości ok. 10 cm, układanych na przemian. 

J a z y  d r e w n i a n e  s t a ł e  –  najczęściej budowane w celu wytworzenia niewielkich 
spiętrzeń o wysokości 0,5–1,5 m. Najprostszy jaz drewniany bez zamknięć można wykonać 
ze ścianki szczelnej wbitej między palami kierującymi (rys. 6). Ścianka wysokości do 
0,5 m ponad dnem cieku nie wymaga podparcia zastrzałami od strony dolnej.  

Koronę jazu tworzą kleszcze pozostawione w górnym końcu ścianki. Dno od strony 
dolnej umacnia się przed rozmyciem narzutem kamiennym [DĘBSKI, 1971]. W tego typu 
budowlach w przypadku większej wysokości ścianki piętrzącej (ok. 1,5 m), należy stoso-
wać podparcie ścianki szczelnej (tworzącej przelew) oraz wykonać drewniany wypad. 
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J a z y  k a m i e n n e  – wykonywane, gdy na miejscu budowy dostępne są kamienie 
w potrzebnej ilości. Można je wykonywać ze skrzyń siatkowych wypełnionych kamieniami 
– gabionów (rys. 7), z narzutu kamiennego, z muru suchego lub z muru na zaprawie.  
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Rys. 7. Jazy z gabionów; 1 – skrzynia siatkowa wypełniona kamieniami, 2 – dylina drewniana,  

3 – nasyp oporowy, 4 – narzut kamienny [ŻBIKOWSKI, 1961] 

Fig. 7. Weirs made of gabions: 1 – net box filled with stones, 2 – wooden board, 3 – resistance  
embankment, 4 – stone cover [ŻBIKOWSKI, 1961] 

Rys. 6. Jaz z drewnianej ścianki szczelnej dla niewielkich
spiętrzeń: 1 – brus, 2 – pal kierujący, 3 – oczep ścianki 
szczelnej, 4 – narzut kamienny [DĘBSKI, 1971] 

Fig. 6. Weir made of wooden tight wall for small water 
lifting: 1 – wooden pole, 2 – directing pole, 3 – sheet piling 
grit, 4 – stone cover [DĘBSKI, 1971] 



 

 
 
 
 
 
 

a) b) c)

 
Rys. 8. Przelew niezatopiony: a) o ostrej krawędzi, b) o kształtach praktycznych, c) o szerokiej koronie; H – wzniesienie zwierciadła wody górnej nad 

koroną przelewu, H0 – wzniesienie linii energii nad koroną przelewu, δ – grubość ścianki przelewu, pg – wysokość przelewu względem dna koryta 
górnego, pd – wysokość przelewu względem dna koryta dolnego, hd – głębokość wody w korycie dolnym, hp – głębokość wody na koronie przelewu,  

z – różnica poziomów wody powyżej i poniżej przelewu, a – różnica poziomów przelewu i wody w korycie dolnym, v0 – prędkość wody dopływającej 
do przelewu [KUBRAK, 1998] 

Fig. 8. Non-flooded overflow: a) of a sharp edge, b) of practical shapes, c) of a broad crown; H – elevation of the upper water table above the  
overflow’s crown, H0 – elevation of the line of energy above the overflow’s crown, δ – thickness of the overflow’s wall, pg – height of the overflow 
above bottom of the upper channel, pd – height of the overflow above bottom of the lower channel, hd – water depth in the lower channel, hp – water 

depth at the overflow’s crown, z – difference of the water levels above and below the overflow, a – difference of the overflow level and water table in 
the lower channel, v0 – velocity of the water flowing to the overflow [KUBRAK, 1998] 
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OGÓLNE ZASADY DOBORU BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH 

Wybór typu budowli piętrzącej zależy od potrzebnej wysokości piętrzenia i parame-
trów geometrycznych. Dla wybranego typu budowli należy wykonać obliczenia hydrau-
liczne, wykorzystując zależności zamieszczone w literaturze fachowej [KUBRAK, 1998]. 
Obliczenia te mają na celu określenie: wymiarów otworów przeznaczonych do przepusz-
czenia wody, rodzaju i wymiarów urządzeń do rozproszenia energii, długości umocnień dna 
powyżej i poniżej budowli. 

W y m i a r o w a n i e  p r z e l e w u  –  polega na określeniu szerokości otworu b, gdy za-
łożona jest wysokość progu pg (rys. 8).  

Szerokość b określa się, wykorzystując wzory do obliczania natężenia przepływu przez 
niezatopiony lub zatopiony przelew o ostrej krawędzi, kształtach praktycznych i szerokiej 
koronie (w zależności od wybranego kształtu przelewu budowli). 

O b l i c z a n i e  d łu g o ś c i  u m o c n i eń  d n a  p o w y ż e j  b u d o w l i  – ma na celu 
zabezpieczenie przed rozmyciem dna na odcinku wzrastających prędkości wody przed 
progiem. Zabezpieczenie to jest szczególnie ważne w budowlach, w których próg przelewu 
jest założony równo z dnem koryta górnego (dopływowego).  

W praktyce inżynierskiej dla małych budowli melioracyjnych przyjmuje się długość 
umocnienia górnego równą 3–4H (H – wzniesienie zwierciadła wody górnej nad koroną 
przelewu) [DĄBKOWSKI, SKIBIŃSKI, ŻBIKOWSKI, 1982]. 

O k r e ś l e n i e  r o d z a j u  u r z ąd z eń  d o  r o z p r a s z a n i a  e n e r g i i  i  i c h  w y -
m i a r ó w .  Najczęściej spotykanym urządzeniem do rozpraszania energii powstałej na 
skutek przejścia z ruchu nadkrytycznego, panującego w korycie dopływowym, do ruchu 
rwącego, występującego w korycie dolnym, jest niecka wypadowa (rys. 9).  

 
Rys. 9. Niecka wypadowa: a) zagłębiona w dno, b) ze ścianką poprzeczną; c – wysokość ścianki 

piętrzącej, hd – głębokość wody w korycie dolnym, hn – głębokość niecki wypadowej,  
H – wzniesienie zwierciadła wody górnej nad koroną przelewu, l – długość niecki, l1 – odległość 

progu od występowania głębokości h1, l2 – długość odskoku hydraulicznego, h1 – głębokość  
w miejscu zwężenia strumienia, pd – wysokość przelewu względem dna koryta dolnego 

Fig. 9. Stilling pool: a) sunken in the bottom, b) with transverse wall: c – height of the lifting wall,  
hd – water depth in the lower channel, hn – depth of the stilling pool, H – elevation of the upper water 
table above the overflow’s crown, l – length of the depression, l1 – distance from the threshold to the 
depth h1, l2 – length of the hydraulic jump, h1 – depth in place of the stream stricture, pd – height of 

the overflow over bottom of the lower channel 

a)                                                                 b) 
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Hydrauliczne obliczenia niecki wypadowej polegają na ustaleniu: 
– głębokości niecki (obniżenia dna koryta) hn lub wysokości ściany piętrzącej c (rys. 9); 
– długości niecki l, która jest równa sumie odległości progu od przekroju występowania 

głębokości h1 (l1) i długości odskoku hydraulicznego l2 (rys. 9). 
Głębokość niecki, wysokość ścianki poprzecznej oraz długość niecki oblicza się na 

podstawie zależności zamieszczonych w podręcznikach hydrauliki [DĄBKOWSKI, SKIBIŃ-
SKI, ŻBIKOWSKI, 1982]. 

Wykonanie niecki nie chroni jeszcze dna koryta rzeki za niecką przed rozmyciem, 
wskazane jest więc wykonanie dodatkowych ubezpieczeń na długości równej 3–4hd. 

PRZEPŁAWKI 

Negatywne oddziaływanie zabudowy rzek na ichtiofaunę sprawiło, że już dawno za-
uważono potrzebę przeciwdziałania temu zjawisku, dlatego też rozwinęło się budownictwo 
urządzeń, umożliwiających rybom pokonanie przeszkód. Urządzenia umożliwiające poko-
nywanie przez ryby spiętrzeń, to przepławki. Generalną zasadą konstruowania przepławek 
jest osiągnięcie kaskadowego lub łagodnego (pochylnia) połączenia górnego poziomu wo-
dy z dolnym. Lokalny spad zwierciadła wody jest wówczas likwidowany na dłuższym 
odcinku cieku, co powoduje zmniejszenie prędkości przepływu do takiej wartości, że orga-
nizmy wodne mają możliwość wędrówki pod prąd. Obecnie w ramach budownictwa hydro-
technicznego w Polsce i za granicą wykonywane są na ogół dwa rodzaje przepławek – 
o charakterze technicznym oraz o konstrukcji zbliżonej do warunków panujących w cieku 
naturalnym.  

Stosowane obecnie przepławki bliskie naturze można podzielić na [ŻBIKOWSKI, ŻELA-
ZO, 1993]: 
– kanały obiegowe (omijające budowle piętrzące, to znaczy łączące koryto rzeki powyżej 

i poniżej budowli) ukształtowane na podobieństwo naturalnych cieków, składające się 
z odcinków o spowolnionym przepływie i stopni o niewielkiej różnicy zwierciadła wody 
(10–20 cm) powyżej i poniżej przelewu (fot. 11); 

– kaskady niewielkich basenów połączonych między sobą pochylniami o niewielkim kącie 
nachylenia lub szeregiem stopni o małym spadzie (rys. 10); 

– pochylnie kamienne, wbudowane w dodatkowy, wąski otwór przelewowy budowli pię-
trzącej i oddzielony od pozostałej części przelewu przegrodą. 

Prawidłowo skonstruowana przepławka powinna zapewniać następujące warunki prze-
pływu [ŻBIKOWSKI, ŻELAZO, 1993]: 
– prędkości wzdłuż przepławki powinny być zróżnicowane, tzn. po strefach z szybko 

płynącą wodą powinny następować strefy z małą prędkością przepływu (<0,5 m·s–1), 
gdzie ryby mogą odpocząć; zmniejszenie prędkości nie powinno jednak powodować za-
niku wyraźnego nurtu wzdłuż przepławki, gdyż ryby mogą stracić orientację; 

– maksymalne różnice wysokości położenia zwierciadła wody w basenach nie powinny 
przekraczać w rzekach górskich 0,25 m, a nizinnych – 0,10–0,20 m; 

– wlot do przepławki należy zabezpieczyć przed zablokowaniem płynącymi rzeką zanie-
czyszczeniami oraz lodem; 
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– głębokość wody w basenach, w przypadku zablokowaniu dopływu, nie powinna być 
mniejsza niż 0,50 m; 

– ukształtowanie ujścia przepławki powinno umożliwiać wejście rybom do niej, nawet 
w warunkach najniższej wody dolnej, oraz zapewnić powstanie wyraźnego prądu wabią-
cego. 

 
Fot. 11. Pochylnia kamienna na rzece Sieg w miejscowości Eitorf-Unkelmühle [LUBIENIECKI, 2003] 

Photo 11. Stone ramp in the Sieg River at Eitorf-Unkelmühle [LUBIENIECKI, 2003] 

 
Rys. 10. Przepławka składająca się z kaskady niewielkich basenów połączonych między sobą  

pochylniami; 1– budowla piętrząca, 2 – basen, 3 – pochylnia [ŻBIKOWSKI, ŻELAZO, 1993]  

Fig. 10. Fish ladder composed of a cascade of small pools interconnected with ramps: 1 – lifting 
construction, 2 – pool, 3 – ramp [ŻBIKOWSKI, ŻELAZO, 1993] 
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PODSUMOWANIE 

Stosowanie budowli hydrotechnicznych w zabudowie koryt cieków powinno być 
sprowadzone do niezbędnego minimum. Budowle takie powinny spełniać wymagania do-
tyczące zdolności przepustowej, stateczności, nośności, bezpieczeństwa i pewności działa-
nia oraz łatwości konserwacji i remontów. Poza tym powinny również spełniać dodatkowe 
wymagania, odnoszące się do lokalizacji, materiałów, z których są wykonane i ukształto-
wania oraz sposobu i terminów wykonania. 

W artykule przedstawiono tylko nieliczne przykłady rozwiązań konstrukcyjnych bu-
dowli hydrotechnicznych. Podobnych rozwiązań może być bardzo dużo w zależności od 
potrzeb i pomysłowości projektanta, wszystkie jednak powinny spełniać zarówno wymaga-
nia „inżynierskie”, jak i związane z ochroną środowiska. 
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Ewa JĘDRYKA 

WATER CONSTRUCTIONS MADE OF NATURAL MATERIALS 

Key words: fish ladders, regulating constructions, shoreline enforcement, water lifting constructions 

S u m m a r y 

Selected designs of water constructions like: reinforcements, water lifting and regulating con-
structions and fish ladders made of natural materials are presented in this paper. These constructions 
are necessary to control water relations in a valley and to maintain river channels in accordance with 
requirements of a given object. The constructions might also be used in the protection of naturally 
valuable objects. 
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