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SIOTECHNICZNA OBUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
W ŚWIETLE LITERATURY NIEMIECKIEJ
BIOTECHNICAL COVERING OF RIVER EMBANKMENTS
ACCORDING TO SOME GERMAN PUBLICATIONS
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Streszczenie: Po ostatniej klęsce powodzi w Polsce zachodniej i na terenie
wschodnich Niem iec, w obydwu krajach wzros ł o zaintcn.:sowa nie problemami
ochrony przed ewentualnymi skutkami powodzi w przysz ł ośc i . Na dwóch
konferencjach naukowych organizowanych w !mac h 200 l-2004 wiele miejsca
poświęcono
zabezpieczeniu wał ów przeciwpowodziowych (Politechnika
Zielonogórska, PAN Gliwice-Zabrze). W dobie ekologii szczególną uwag<(
poświęca s ię probl ematyce biotechniczncj obud owy walów przez obsadzanic ich
roślinnością zabez pi eczającą w sku teczny sposób wały przed e rozją wód
powodziowych. Ciekawe materia ły z naleźć można na ten temat w literaturze
niemieckiej ostatnich lat. Publikacj<( t<( po' więcono omówieniu nicktórych z nich.
Summary: After thc ll ood clisaster which took place in Wes t Po land and in the
cast parto of German Repub li c in 1997. thc intcrest how w avoid the flood
disaster in future - incxreased in hoth countries. Important problem is to huild
new embankments alone
..... the Odra river. Two international co nferences wcrc
design to this problem: Technica l University o f Zielona Góra 200 l and Poli sh
Academy of Science Zabrze - Gliwi ce 2003. In thc rime of increasi ng role or
ccology in the life and landsape. a spec ial attcntion shou ld be paid on the
consolidation of thc embankments usinng tre ~ and shrubs. This all ows to avoid a
vizual eonniCI in the landscap, howcvcr the main purpose of planting thc Irce. is
the consolidation of enbankment s with root or planted tr·ecs. The ncwest german
publications indi ea le on t he group or trecs belonging to the specics or wi llow
(Salix sp.). Some or them are binding thc oil - volumc from 0.41 rn ~ (Sa lix
acutifoli a) to 0,90 m3 (Sa lix americana). Othcr recomendecltrees- wcre clescrihed
in this paper.

Budowa wałów ochronnych przed powodziami jest przede wszyst kim zadaniem
technicznym dla inżynierów budownictwa wodno-melioracyjnego. Prace te polegają na:
• lokalizacji budowy na obrzeżac h zalewisk,
• nawiezieniu masy ziemi niczbęd nej do usypania wałów o za projektowanej
wysokości ,

142

Zbigukw Haber

umocnieniu ich podstawy i zagęszczeniu gruntu,
ukształtowaniu korony,
obsadzeniu odpowiednią rośli n nością drzewias t ą,
obsianiu wolnych powierzchni trawą.
Roślinność trawiasta spełni a fun k cję stabil izacji powierzchniowej, a roślinność
drzewiasta umoż liwia wzmocnienie warstwy gruntu do półtora metra od powierzchni.
W dobie ekologii, która na przełomie wieków staje s i ę symbolem naszych czasów,
coraz liczniejsze sygnały na temat biologicznej obudowy walów docierają głównie z
Eu ropy Zac hodniej, gdzie w ostatnich latach opublikowano interesujące materiały na
ten temat. Powszechni e znane są metody techniczne, natomiast osiągn i ęc i a inżyn ierii
ekologi cznej , aczkolwiek nie są nowośc ią- wymagają większej popularyzacji.
W literat urze niemieckiej ostatnich lat 9 IBege mann, Schiechtl , 1994; Haber,
Urbański, Kalwińska; Schluter, 1990; Weibel, 1992] zwraca s i ę szczegó lną uwagę nie
tylko na problemy właści wego przygotowania technicznego obwałowań, ale również
podk reśla się ważną ro lę roś l in n ości o cechac h biotcchnicznych w umacnian iu
pow ierzchni walów.
Jako właściwości biotechni czne [Haber, Urbaóski, Kalw ińska] przyjmuje się, że
jest to zespól cech d<mego gatunku (wymagania glebowe, klimatyczne, tolerancja na
zasobność i odczyn oraz na wilgot no ść podł oża) umożliwi ających intensywny rozwój
systemu korzcniowego z wytworzeniem zwartej przes trzeni glebowo-korzeniowej,
która może stabilizować grunty w sposób skuteczny i trwa ły .
Zwraca si ę uwagę na gatunki drzew i krzewów wykazujące wymienione cechy.
Begemann i Schiechtl [ 1994] podkreś lają potrzebę uwzg l ędn iania wpływu miejsc
wysadza nia drzew na skarpac h w za l eż no ści od wymagali siedliskowych. Dotyczy to
zarówno drzew, jak i krzewów. Wymienieni autorzy l Begemann, Schiechtl, 1994)
podają za Weibelem ll992] wykazy gatunk ów drzew (wyłączn i e gatu nki liściaste)
według ich wymagati siedliskowych, wyznaczając gatunki do obsadzania wałów w
strefie przywodnej, środ kowej oraz zalecane do obsadzania szczytowych partii wałów.
Obsadzanie skarp odpowi edni o dobraną roś l innością umożliwia wykorzystanie cech
biotechnicznych drzew i krzewów do umocnienia obwa łowań i równocześnie pozwala
zac hować harmoni ę krajobrazu [Haber, Urbatiski, Kalwińska] . W odni esieniu do wałów
przeciwpowocl7.iowych H ~ihn [ 1982J, Neu mann l1 9R li , Begemann [ 1992] oraz
Neumann i Hoffman [ 1997] zw r acają szczegól n ą uwagę na róż n e gatunki z rodzaju
Salix.
Szczegółowe badania H ~i hna [ 1982] opublikowane w 1981 r. przez Neumanna i
lloflmanna z 1997 r. [ 1997] wy kazały, że wierzby wytwarzają wyjątkowo silny i
zwarty system ko rzeni owy m ogący tw o rzyć dobrze zwi ąza n ą przest rzeń korzeniowoglebową, któ ra w sposób naturaln y (ekologiczny) umacnia powierzc hniową warstw~
wałów, nie do p uszczając do erozji w przypadku wysokiego poziomu wody.
Korzenie wierzb tworzą zwm1ą bryłę do głębokości 90 cm od powierzchni, przy
czym wierzby wykazują du żą toleran cję na wilgotność i warunki siedli skowo-glebowe.
Prefe rując du żą wi lgotność podłoża, wie rzby również dobrze mogą rosnąć na
stanowiskach suchych , jak skarpy kolejowe lub drogowe, gdzie gęsto sadzone znoszą
krótkie przycinanie i mogą być traktowane jako rośltn n ość okrywowa [Hoffmann,
Neumann, Haber, l 997]. Wed ług badań Hiihna [ 19R2], poszczegól ne ga tunki wierzb
•
•
•
•

Biotcchniczmi obudowa

w a lów
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tworzą już

w pierwszym roku po wysadzeniu bry ł y korzeniowo-przcstr:tcnnc o
objętości od 0,4 1 nr' (gatunk i Salix acut(folia i Salix ptupura ) do O,ó6 1Tt 1 (Sa lix
vinimalis), a nawet do 0,90 m] (Salix CIJI/e r icana ). Do krótkiego przycinania pędów
nadaje się szczególnie Salix re peli(/s. Odpowiadaj ą jej suche skarpy drogowo-kolejowe.
gdzie gatunek ten tworzy ni s k ą o krywę gruntu.
Wyniki tych bad a ń wskazują na bardzo dużą skuteczn ość wi ązania gleby przez
systemy korzeniowe wierzb. Przyda tn ość wierzb dla tego cd u p otw ierdzają również
badania Neumanna i Hofmanna [ 1985], którzy stosowali wie rzby do obsadzania skarp
drogowych na glebach stosunkowo suchych, przy dwu-, trzy krotn ym przyc inaniu
pędów na wysokośc i 20 cm nad ziemią.
Wśród często spotykanych na powierzchni wałów ga tunków Schluter [ 1990]
wymienia następujące drzewa i krzewy podane w tabel i l .
W uzupełnieniu badań Begeman i Schiechtl podają, że obsadzanie wałów
roślinnością sprzyja rozwojowi biocenoz świ a ta zwierząt gnieżdżącyc h s i ę wśród
roślinności wałów przeciwpowodziowych. Autorzy przed st aw iają to w następującej
tabeli (tab. 3).
Z cytowanych danych literatury niemieckiej wynika. że biotechniczna metoda
umacniania powierzchni wałów, przy odpowiednim doborze ga tunków jest zarówno
skuteczna, jak i ekologiczna.

Tab. l. Gatunki drzew i krzewów potencjalnie
skarp
Acer campesrre
Acer pseudop/atanus
Comus sanRuinea
Corvlus avellalla
CraraeRus monogyna
Euonvmus europaeus
Fraxinus excelsior
LiRustrum vulgare
Popu/us canadensis
Prunus avium
Pnmus domesrica
Rosa canina
Salix alba/ruhens
SalixfraRilis
Sambuclis nigra
Sorbus aucuparia
Vibumum opulus

użytecz ne

w biotechnice obsadzania

Klon
Jawor
D ere ń

Leszczyna
Głóg

Trzm ielina
Jesion
Ligustr
Topola
Czereśnia ptasia
Czere ś nia
Róża

.

Wierzba
Wierzba
Bez czarny
Jarzębin a

Kalin a

Zh1 ' ll'~" H ~lxr
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Tab. 2. Drzewa
rożnych

w~' k a:wj ącc właśc iwo śc i

biotcchniczn e za leca ne do stosowania w
warun kac h siedliskowych !wg. Bcgcmana i Schiec htła , 1994]

Gat unki drzew do obsadzania walów

tu ż

nad lustrem wody

( wy m agaj ące duż ej

wił g ol n ości)

czarna
Wierzba krucha
Wi erzba szara
Wierzba biała
Brzoza omszona
pa rtii wa lów - (dobrze
Ol ~za

Al11us (?illlinosa
Sali.\ frag ilis
Sali.1 cinerea
Sali.\ a /ha
/lent/a puhesce11.1

Ga tunki drzew do obsadze ń wyższyc h
umiarkowan ej wi l got n ośc i podł oża)
Czeremcha
Padus S fi .

Wp ł yw

polny
górski
Klon jawor
Czereś n ia pt asia
Jarząb pospolity
Brzoza
niedobór wi lgoc i (a nawet s u szę
Olsza
Osika
Sosna
Wiąz
Wiąz

tolerujące

AiiiilS sp.
Popu lus Irenlilia
Pin us fJ>.

Tab. 3.

przy

Dąb sz ypu łk owy

Que rcus robur
U/m us carponi(olia
U/mus glabra
A cer pseudoplatwllt.l'
PI"IIIIUS m·iul/1
Sorbus atutuparia
fletula JjJ.

Ga tun ki drzew

r os n ące

podło ża)

obsad zan ia walów ro ś linnośc ią na r ozwój bioce noz
l wg Bege man na i Schi ec htla , 19941

ś wiata

zwi e rz ęcego
R oś l i nn ość

(pJants)
drzewa
krzewy
hyliny
runo
go le st rom e
hrzcgi

Ptaki
(birds)
b. d u ży
b. du ży

Ssak i

Gady
(reptiles)
brak wpływu

P ł az y

średni

wpływu

d u ży

du ży

ś redni

w pł yw u

ś n.: dn i

brak wp ł ywu

brak

du/.y
du ży

ś redni

ś redn i

ś red ni

brak
brak

d u ży

Owady
(insccts)
b. du ży
b. du ży
b. du ży

(amphibians)
brak wpływu
brak wpływu
brak wpływu

( mammał s)

ś redni

wpływu

PODSUMOWANIE
Obsadzan ie walów przeci wpowodziowyc h podany mi w literatu rze gatunkami
drzew o cechac h biotechni cznych umacniJ wJ rst wę pow ierzch ni ową do g ł ębokości od
oko ł o 0,5 m (przy lustrze wody) do l ,5 m (w gó rnej częśc i wa lów ).
Zie le11 obrzeży rzeki akcentuje lin earność jej p rze p ł yw u , n wra1. z zadrwwieniami
śró d poln y mi i uprawam i rolnic zymi tworzy ekosystem sprzyjający rozwojowi ptaków i

Biolcchniczna obudowa walów przcciwpowodi' iO\\'ydt" ~\\'i l.' tlc litemtury nicmtccktC,I

drobnej zwierzyny, przede wszystki m jedna k zadrzewienia,
przywodne i chroni ąc je przed rozmyciem.

wzmacmając
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