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CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 
pn.: „Odbudowa Kanału Moczydła” 

 
Lokalizacja: gm. Drawsko, pow. Czarnkowsko - trzcianecki. 
Kanał Moczydła zlokalizowany jest na terenie dwóch województw: 
a) km 0+000 ÷ 1+110 Kanał Moczydła położony jest w woj. lubuskim, pow. strzelecko -
drezdenecki, gmina Drezdenko, obręb Stare Bielice, 
b) km 1+110 ÷ 2+971 Kanał Moczydła położony jest w woj. wielkopolskim, pow. 
czarnkowsko -trzcianecki, gmina Drawsko, obręb Moczydła. 
Kanał bierze swój początek na łąkach wsi Moczydła a uchodzi do rzeki Miała ok. km 2+430, 
poniżej jazu piętrzącego na tej rzece. 
Odbudowa jest związana z robotami regulacyjnymi na całym odcinku wynoszącym 2,971 km. 
Główne roboty budowlane dotyczą: 
- odmulenia dna kanału do projektowanej niwelety, 
- wyprofilowaniu przekroju poprzecznego koryta do projektowanych parametrów, 
- ubezpieczenia brzegów kanału kiszką faszynową, 
- odbudowy urządzeń wodnych na trasie kanału, poprawiających warunki hydrauliczne 
panujące wKanale Moczydła, 
- likwidację zatorów na trasie Kanału, 
- usunięcie drzew rosnących w korycie cieku. 
Trasa Kanału Moczydła biegnie głównie pośród łąk i pastwisk oraz terenów zabagnionych. 
Obecnie ciek naturalny jest porośnięty roślinnością wodną i łąkową. Brak konserwacji 
(głównie odmulenia i nadania odpowiedniego spadku podłużnego) doprowadził do złych 
parametrów hydraulicznych panujących w korycie Kanału, jako cieku melioracji 
podstawowych i odbiornika wód drenażowych. Powoduje to utrzymywanie się 
niekorzystnych warunków powietrzno – wodnych w przyległych do Kanału Moczydła 
gruntach rolnych. Przy prawidłowym funkcjonowaniu systemu 
melioracyjnego, w okresach mokrych (wiosenne roztopy) ciek w miarę szybko powinien 
odprowadzać nadmiar wody z przyległych gruntów, natomiast w okresach posusznych, przy 
niedoborze wody, poprzez sieć budowli piętrzących (zastawki) utrzymywać zwierciadło wody 
gruntowej na przyległym terenie, na optymalnym poziomie z rolniczego punktu widzenia. Na 
dzień dzisiejszy stan techniczny cieku oraz budowli na nim (zastawka, przepusty) nie pozwala 
na te zabiegi. Wcześniejsze odprowadzenie nadmiaru wody z gleby na wiosnę przyspiesza 
rozpoczęcie 
prac polowych od 2 do 4 tygodni i wydłuża okres wegetacyjny o 10-14 dni, co szczególnie 
dodatnio wpływa na wysokość plonów. 
Widoczne zamulenie dna w granicy 0,2 ÷ 0,4 m, głównie przy istniejących przepustach 
betonowych, które są zbyt nisko lub zbyt wysoko posadowione względem istniejącego dna 
(powodują stagnację wody). Przepusty nie posiadają odpowiedniego przykrycia górą, wystają 
gołe rury nad powierzchnię terenu, rury nie są z sobą dobrze połączone, szpary pomiędzy 
nimi wynoszą ok. 10 cm. Koryto 
Kanału Moczydła posiada bardzo niewielki spadek podłużny, który wynosi w granicy 0,1 ‰. 
Na odcinku ujściowym do rzeki Miały (ok. km 2+208) na długości ok. 900 m powstał 
przeciwspadek. 



Kanał jest stosunkowo płytki, w większości głębokość koryta wynosi ok. 0,7 ÷ 0,8 m, 
natomiast w górnym odcinku, na długości 500 m, Kanał Moczydła jest śladowy - mało 
widoczny, głębokość wynosi 0,1 ÷ 0,3 m (konieczne pogłębienie Kanału do głębokości ok. 
0,7 m). Koryto Kanału Moczydła na całym odcinku jest nieumocnione, naturalne, miejscowe 
obrywanie się skarp brzegów cieku. Widoczne niewielkie objawy erozji bocznej i dennej. 
Około km 0+800 i 0+960 powstały rozmycia brzegów spowodowane dojściem bydła do cieku 
(nieumocnione miejsca pojenia bydła). 
Dolina cieku zagospodarowana w zasadniczej części rolniczo; przeważają użytki zielone w 
formie łąk kośnych i pastwisk i na niewielkich obszarach grunty orne oraz sporadycznie 
nieużytki, grunty leśne i obszary luźno zadrzewione. 
 
Odbudowa jest związana z robotami regulacyjnymi na całym odcinku wynoszącym 2,971 km. 
Główne roboty budowlane dotyczą: 
- odmulenia dna kanału do projektowanej niwelety, 
- wyprofilowaniu przekroju poprzecznego koryta do projektowanych parametrów, 
- ubezpieczenia brzegów kanału kiszką faszynową, 
- odbudowy urządzeń wodnych na trasie kanału, poprawiających warunki hydrauliczne 
panujące w 
Kanale Moczydła, 
- likwidację zatorów na trasie Kanału, 
- usunięcie drzew rosnących w korycie cieku. 
Przewidziano mechaniczne (koparki, spycharki) i ręczne wykonanie robót związanych z 
odbudową Kanału Moczydła 
 
Rozwiązania chroniące środowisko 
W czasie prac budowlanych będzie wykorzystany sprzęt emitujący hałas i zanieczyszczenia 
do powietrza zgodnie z obowiązującymi normami na emisję; 
Przemieszczanie sprzętu budowlanego będzie ograniczone do minimum oraz po 
wyznaczonych 
trasach; 
Obszar prac będzie ograniczony do minimum, w celu ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na faunę i florę obszaru inwestycyjnego oraz bezpośredniego otoczenia; 
W czasie prac będzie prowadzony nadzór przyrodniczy, który będzie sprawował kontrolę nad 
realizacją prac w celu ochrony fauny i flory obszaru inwestycyjnego oraz bezpośredniego 
otoczenia. 
 W czasie prac będzie zwrócona szczególna uwaga na drobne zwierzęta, mogące się pojawić 
na obszarze inwestycji – gdy zostaną one stwierdzone na obszarze prac, to zostaną one 
przeniesione na obszar poza zasięg prac budowlanych, na siedliska dla nich właściwe; 
 Pozostawienie nielicznych fragmentów zadrzewień, jako elementy urozmaicenia krajobrazu; 
W trakcie prac ziemnych drzewa znajdujące się w bezpośrednim zasiągu prac, będą 
zabezpieczone przed odzieraniem kory i obłamywaniem gałęzi; 
Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą w 
wydzielonym pomieszczeniu, uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim. Magazynowane 
będą na szczelnym podłożu, uniemożliwiającym przenikanie substancji do gruntu. Odpady 
znajdować się będą w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. Takie 
zabezpieczenia uchronią 
środowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem się do niego odpadów. Ponadto 
wszystkie odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty; 



Baza materiałowa oraz miejsce postoju maszyn będą tak zlokalizowane oraz wykonane 
(uszczelnione), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby lub do wód powierzchniowych 
substancji szkodliwych; 
 W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i  wycieków pojazdy oraz 
sprzęt budowlany będzie poddawany bieżącym przeglądom i konserwacjom. 
 

 

 


