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Płytkie odsypiska kamieni (bystrza) 
u szczytów uszkodzonych ostróg

Pozostawianie odsypisk kamieni po stronie zanurtowej
remontowanych ostróg, zaniechanie ingerencji

w strefy bystrzy przy ostrogach nie remontowanych.

WSZYSTKIE OSTROGI NA ODCINKU OBJĘTYM PRACAMI

Odtwarzanie bystrzy z luźnych kamieni o różnej 
granulacji (5-45 cm) w konstrukcji stopy 

i skarpy ostrogi od strony odnurtowej 
wyremontowanych lub odtwarzanych ostróg.

KAŻDA REMONTOWANA, ODBUDOWYWANA 
LUB BUDOWANA OSTROGA, MONITORING 

ICHTIOFAUNY I MAKROBEZKRĘGOWCÓW W 1 ROK 
I W 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

Ostrogi – remontowane 
lub odbudowywane korpusy 

ostróg

Rezygnacja z zabiegu klamrowania betonem 
w konstrukcji remontowanych, odbudowywanych 

i budowanych ostróg – zastąpienie narzutem 
kamiennym (15-45 cm) klinowanym w warstwie górnej 

drobniejszą frakcją kamienia (5-15 cm).

Opaski brzegowe –
budowa nowych umocnień

Stosowanie wyłącznie materiałów naturalnych oraz ograniczenie
długości odcinków umacnianego brzegu

do niezbędnego minimum, zastosowanie falistej linii
przebiegu opaski zamiast prostej.

WSZYSTKIE BUDOWANE OPASKI BRZEGOWE

Rozbiórka istniejących umocnień brzegów w miejscach, 
gdzie nie są one zasadne (np. na odcinku za nową tamą podłużną, 

w głęboko wciętych w brzeg polach międzyostrogowych).

MONITORING ISTNIEJĄCYCH UMOCNIEŃ

Pola międzyostrogowe o charakterze 
starorzeczy odsypy piasku, roślinność wodna 

Pozostawianie odsypów piasku i roślinności na możliwie dużej 
powierzchni pól międzyostrogowych, ingerencja ograniczona do boków 

ostrogi oraz odcinków brzegu na długości projektowanych skrzydełek 
(średnio 11 m, maksymalnie do 35 m) powyżej i poniżej jej nasady.
Budowa skrzydełek od końców w kierunku ostrogi (ruch koparki 

w pasie planowanym do zabudowy konstrukcją skrzydełka)

WSZYSTKIE POLA MIĘDZYOSTROGOWE

Przenoszenie małży skójkowatych z rejonu zagrożonego pracami 
(pas 3-5 m wzdłuż boków ostrogi oraz brzegu na długości 

projektowanych skrzydełek, poniżej linii istniejącego narzutu kamiennego)
w miejsca bezpieczne (pola międzyostrogowe powyżej rejonu prowadzonych prac).

PRZENOSZENIE MAŁŻY Z REJONU WSZYSTKICH REMONTOWANYCH, 
ODBUDOWYWANYCH I BUDOWANYCH OSTRÓG ORAZ BUDOWANYCH 

TAM PODŁUŻNYCH, MONITORING WYSTĘPOWANIA MIĘCZAKÓW 
W 1 ROK I 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

Przesadzanie wybranych płatów roślinności (szczególnie o liściach 
pływających, w tym wszystkie kolidujące z pracami płaty grzybieńczyka wodnego) 

z rejonu prac w miejsca, gdzie roboty już zakończono – np. w pola 
międzyostrogowe u nasady odremontowanych ostróg, liczba miejsc nasadzeń 

w zależności od wielkości zagrożonych pracami płatów roślin.
Monitoring odtwarzania przesadzonych płatów w 1 roku i 3 lata po zakończeniu prac

(płaty > 10 m2 przenoszone wraz z fauną naroślinną).

NASADZENIA PRZY CO 2 - CO 5 OSTRODZE 
PO REMONCIE + MONITORING WSZYSTKICH NASADZEŃ

Pola międzyostrogowe – 
nagromadzenia rumoszu drzewnego, 

ponadwymiarowe głazy

Pozostawianie ponadwymiarowych głazów
oraz grubego rumoszu drzewnego w miejscach 

niekolidujących z projektowanymi pracami.

POLA MIĘDZYOSTROGOWE PRZYLEGAJĄCE
DO REMONTOWANYCH OSTRÓG

Wprowadzenie grup 4-5 
ponadwymiarowych głazów (0,8-1,5 m) 

do pól międzyostrogowych - odtworzenie 
i wzbogacenie siedlisk ryb i bezkręgowców.

GRUPA 4-5 GŁAZÓW W KAŻDYM GŁĘBOKIM (1,5-2,0 M PRZY SNW) 
POLU MIĘDZYOSTROGOWYM OD STRONY ZANURTOWEJ 

U NASADY REMONTOWANEJ, MODERNIZOWANEJ LUB BUDOWANEJ 
OSTROGI, MONITORING MAKROBEZKRĘGOWCÓW I RYB W POLACH 

MIĘDZYOSTROGOWYCH W 1 ROK I W 3 LATA 
PO ZAKOŃCZENIU PRAC

Tamy podłużne i przestrzenie 
odcięte nimi od nurtu – zatamia

Pozostawienie ponadwymiarowych głazów i grubego rumoszu drzewnego 
(pnie, karpy) w zatamiach. Montaż dwóch rur o średnicy 1000 mm w konstrukcji tamy 

na każdym polu międzyostrogowym (na poziomie odpowiadającym stanowi wody 
przy SNQ).  Usunięcie części ostróg (na długosci 30 m) w środkowej części tamy 

i otwarte połaczenie zatamia z nurtem od strony dolnej, aby umożliwić wymianę wody 
oraz migrację ryb i makrobezkręgowców.

WSZYSTKIE BUDOWANE TAMY PODŁUŻNE NA ODCINKU OBJĘTYM PRACAMI

MONITORING DROŻNOŚCI POŁĄCZEŃ RUROWYCH ZATAMI Z NURTEM 
- RAZ W ROKU

Wprowadzenie grup ponadwymiarowych głazów 
do przestrzeni za tamami podłużnymi - odtworzenie 

i wzbogacenie siedlisk ryb i bezkręgowców.

GRUPA 4-5 GŁAZÓW CO 50 M DŁUGOŚCI BUDOWANEJ 
LUB REMONTOWANEJ TAMY PODŁUŻNEJ, MONITORING MAKROFITÓW, 

MAKROBEZKRĘGOWCÓW I RYB W ZATAMIACH 
W 1 ROK I W 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

Środki kompensujące

Środki minimalizujące

Element siedliska
rzecznego

Utworzenie dodatkowych siedlisk o charakterze starorzeczy (zatoczek połączonych z nurtem, 
o głębokości 0,5- 2,5 m przy SNQ i łącznej powierzchni ok. 5300 m2), wciętych w brzeg 

i obsadzonych przesadzanymi roślinami wodnymi.

8 ZATOCZEK NA ODCINKACH OBJĘTYCH PRACAMI W JCWP ODRA
OD NYSY ŁUŻYCKIEJ DO WARTY, MONITORING MAKROFITÓW MAKROBEZKRĘGOWCÓW 

I RYB W ZATOCZKACH W 1 ROK I 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

PROGRAM ŚRODKÓW MINIMALIZUJĄCYCH I KOMPENSUJĄCYCH
ODDZIAŁYWANIE NA BIOLOGICZNE I HYDROMORFOLOGICZNE

ELEMENTY STANU WÓD

PRACE MODERNIZACYJNE NA ODRZE GRANICZNEJ


