
Planowane Działania ochronne na przykładzie renaturyzacji 
doliny rzeki Łupawy w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018



„Renaturyzacja dna doliny Łupawy: koryta nizinnej i podgórskiej rzeki 
ze zbiornikami włosieniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2)
oraz łęgów jesionowo-olszowych (*91E0)”

Celem zabiegów technicznych jest przywrócenie polderowi, obecnie odciętemu 
wałem przy rzece, naturalnego cyklu zalewania wodami powodziowymi, 
spływającymi do koryta po przejściu fali powodziowej. Z likwidacją wału wiąże się 
renaturyzacja starorzeczy na prawym brzegu. Pod względem technicznym wiąże się 
to z przeniesieniem linii zabezpieczenia terenów przyległych z wału przy rzece na 
wał traktowany obecnie jako zapasowy.



LOKALIZACJA:



Mapy pochdzące z wniosku aplikacyjnego. Przygotowanie L. Czajkowski. 





ETAP I - wał główny i zapasowy

• Zabezpieczenie wału głównego i zapasowego musi zostać wykonane 
przed przystąpieniem do prac związanych z rozszczelnieniem odcinka 
przy rzece km: 14+280 do 16+485

• Przewiduje się wzmocnienie wału głównego na odcinku 13+810 do 
14+280 (rozwidlenie) oraz zapasowego, który w skutek likwidacji wału 
wzdłuż rzeki przejmuje funkcję wału głównego. Wzmocnienie wału 
polegać będzie na dostosowaniu rzędnej i gabarytów wału (szerokość 
korony, nachylenie skarp) do wymaganych przepisami dla IV klasy 
budowli hydrotechnicznych







ETAP II – rozszczelnienie wału, umocnienia i 
starorzecza
• W ramach renaturyzacji przewiduje się rozszczelnienie wału głównego 

licząc od rozwidlenia w górę rzeki (na południe), przez całkowitą lub 
częściową jego likwidację zależnie od odcinka wału,

• Umocnienia końców wałów w miejscach rozbiórek, umocnienia 
brzegów,

• Starorzecza - oprócz przywrócenia naturalnego procesu wylewów wód 
powodziowych na brzegu prawym, co zostanie uzyskane przez 
likwidacje całkowitą lub częściową wału, jest renaturyzacja 7 
starorzeczy.











Starorzecza lewobrzeżne:

• Nr I. Ze względu na dobre zachowanie nie przewiduje się wykonania 
prac. 

• Nr II. Jest to starorzecze okresowe posiadające połączenie z rzeką 
dolną odnoga. 

• Nr IV. Starorzecze dobrze zachowane. Bez zabiegów technicznych w 
jego wnętrzu.

• Nr VI i VII. Małe starorzecza połączone z rzeką leżące obok siebie.



Starorzecze nr I.

Starorzecze nr II. Starorzecze  nr IV.

Starorzecze nr VII. Starorzecze nr VI.



Starorzecza prawobrzeżne:

• Nr III. Całkowicie odcięte od rzeki, duża ilość drzew 
powodująca w okresie wegetacyjnym zaciemnienie 
starorzecza oraz zarastanie powierzchni wody 
roślinnością wodną. 

• Nr V. Największe starorzecze. Przewiduje się oniżenie
wału na długości starorzecza do rzędnych terenu z 
połączeniem obu odnóg z korytem z umocnieniem. 



Starorzecze nr III.





Dziękuję za uwagę. 


