Teren Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami
Piastowską a Aleją Jana Pawła II wynosi 70 ha.

Podtopione ogródki działkowe na terenie
Pasa Nadmorskiego, okolice ul. Piastowskiej
Teren Pasa Nadmorskiego pomiędzy ul. Piastowską
a Aleją Jana Pawła II od lat siedemdziesiątych był
dzierżawiony przez miasto Gdańsk pod ogródki
działkowe. Użytkownicy działek w ciągu 20 lat
doprowadzili do dewastacji i częściowej likwidacji
istniejącej sieci rowów odwadniających ten teren.
Ogródki działkowe znajdowały się na obszarze
strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Czarny Dwór”
i „Zaspa” stanowiąc dla nich duże zagrożenie
fitosanitarne.

Dewastacja sieci rowów odwodnieniowych
spowodowała podwyższenie wód gruntowych.

Zmniejszony pobór wody z ujęcia „Czarny Dwór”
oraz brak doraźnego systemu odwodnieniowego
doprowadziły w latach dziewięćdziesiątych do
podwyższenia poziomu wód gruntowych
uniemożliwiając dalsze wykorzystanie terenu do
celów rekreacyjno-rolniczych. Dzięki odważnym
decyzjom władz miejskich nie zostały przedłużone
umowy dzierżawne i zgodnie z miejscowym planem
nowego zagospodarowania przestrzennego terenu
wydano nakaz likwidacji ogródków działkowych.

Ogródki działkowe znajdowały się przy
ujęciach wody „Czarny Dwór” i „Zaspa”.

Podtopiona strefa ochrony pośredniej ujęć
wody stanowiła zagrożenie fitosanitarne.

Teren lasu olchowego zalanego na skutek
zasypania rowu odwodnieniowego

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Spółka
zo.o. Hydroprojekt w Gdańsku opracował w 2001
roku koncepcję rozwiązań technicznych dla projektu
„ Odwodnienie i zagospodarowanie Pasa
Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do
promenady do mola na przedłużeniu al.Jana Pawła II
na Zaspie”. To opracowanie wraz z innymi
materiałami wyjściowymi takimi jak:” Koncepcja
uregulowania stosunków wodnych i urządzenia
zieleni w Pasie Nadmorskim” wykonana przez PPW
”Ekosoft” Mirosław Kubiak oraz dokumentacja z
badań podłoża gruntowego dla projektu budowlanego
Projektant inż. Andrzej Pieniążek z Hydroprojektu
w Gdańsku wraz z inż. Wojtkiem Józefowiczem, prekursorem systemu BESTMANN w Polsce z firmy
Hydrolech podczas wizji lokalnej na terenie Pasa Nadmorskiego.

II. Projekt Zieleni z nasadzeniami roślin szuwarowych wykonał mgr inż. arch. Mirosław Gruzioła

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu przedstawiający system zaprojektowanych rowów odwodnieniowych
oraz zbiorników wodnych z naniesionymi typami zabezpieczeń brzegów wraz z schematami obsadzeń
roślinnością szuwarową.

Poruszanie się po zalanym i zarośniętym terenie
ogrodów działkowych nastręczało sporo kłopotów.

„Odwodnienie i zagospodarowanie Pasa
Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do
promenady do mola na przedłużeniu al.Jana Pawła II
na Zaspie” sporządzona przez P.G-G Geoprojekt
posłużyły do wykonania przez inż. Andrzeja
Pieniążka z Hydroprojektu w Gdańsku
nowatorskiego projektu wykonawczego
„Odwodnienie i zagospodarowanie Pasa
Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do
promenady do mola na przedłużeniu al. Jana Pawła
II na Zaspie” z wykorzystaniem ekologicznych
systemów zabezpieczania nabrzeży typu
BESTMANN- technik firmy Hydrolech.

Widok na teren Pasa Nadmorskiego z ciągu
pieszego w przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża.

Projekt ten obejmował powierzchnię odwodnienia
ok. 70 ha. i zakładał wykonanie dwóch zbiorników
(stawów) wraz z systemem zastawek i rowów
pełniących funkcję odwadniającą teren i
retencjonującą wodę podczas intensywnych opadów,
stanowiących miejsce o charakterze rekreacyjnym
dla mieszkańców otaczających osiedli miasta
Gdańska oraz wykonanie sieci rowów
odwadniających częściowo odtwarzając
zlikwidowane rowy odwadniające część Lasu
Nadmorskiego i fragment obszaru leśnego wewnątrz
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Czarny
Dwór” o długości 713m, jak również tworząc
dziewięć nowych o łącznej długości 1684,4m.

Próba odwodnienia terenu ogródków działkowych
przed pracami porządkowymi i ziemnymi.

Widok pasa Nadmorskiego z promenady w
przedłużeniu Al. Jana Pawła II.

Widok na Ogródki Działkowe wzdłuż ul.
Dąbrowszczaków na wys. ujęcia wody Czarny Dwór

W ramach zagospodarowania terenu założono
wykonanie ostoi dla fauny i flory o charakterze
ekosystemu bagiennego na obszarze zbiornika Z 1
ograniczonej rowami. Na sztucznie obniżonych
brzegach zaplanowano turzycowiska, stanowiące
dogodne miejsca lęgowe i teren żerowania dla
ptactwa wodnego, oraz wykonanie oczek wodnych o
powierzchni ok. 2 m2 tworzących ostoję dla płazów.
Do zabezpieczeń brzegów zbiorników wodnych,
rowów odwodnieniowych oraz do utworzenia
turzycowisk, trzcinowisk i szuwarów wodnych na
przepłyceniach zbiorników wykorzystano
technologię: ”Ekologiczne Systemy Zabezpieczeń
Nabrzeży BESTMNN-technik” firmy Hydrolech
Spółka zo.o.

ROWY TYP A

Rowy odwodnieniowe ze względu na duży stopień
penetracji zabezpieczone zostały umocnieniem typ”A”.

W skład tego typu umocnienia wchodzi oprócz
wegetacyjnych materaców kamiennych pas

do obsadzeń roślinnych dzięki wypełnieniu lawą
wulkaniczną i dzięki osnowie z siatki kokosowej

wyłożonej w każdej komorze materaca. Systemy
korzeniowe obsadzonych roślin mając porowatą

szerokości 1,5 m „ażurowego” bruku z kamienia
polnego ułożonego w kracie z okienkami

powierzchnię lawy mogą się doskonale rozwijać
przerastając materace i tworząc nierozerwalny

wypełnionymi żwirem o uziarnieniu ciągłym.
Wegetacyjne materace kamienne nadają się

ekologiczny element roślinno-mineralny odporny
na zniszczenie, erozję i wahania lustra wody.

ROWY TYP B

W ramach odwodnienia terenu wykonano dziewięć
stałe nachylenie skarpy odwodnej m=2, zmienne
rowów odwodnieniowych o łącznej długości 1684,4m. nachylenie skarp odpowietrznych n=1.5-2.5,

Początek rowów zaprojektowano i wykonano
w formie małych stawów o głębokości ok.0.9m

stały poziom lustra wody + 0.9m nKr. (głębokość
wody ok.0.50m), spadki dna 0.3‰, zmienny

Zgodnie z nowoczesnym budownictwem
hydrotechnicznym, uwzględniając potrzeby

przebieg w planie (łuki kołowe symulujące
naturalne meandry).Umocnienia brzegów wykonano

ochrony środowiska rowy posiadają : zmienną
szer. w dnie b=0.5-1.5m, lustra wody B=2.5-3.5m

z wegetacyjnych materiałów BESTMANN-technik
poszerzając tym samym przestrzeń życiową fauny i flory

ZBIORNIK Z 2

Do zabezpieczenia południowego brzegu zbiorników
Z1 i Z2 zastosowano umocnienie ciężkie typ „A”.

Materace po instalacji obsadzone zostały
wegetacyjnymi kokonami roślinnymi 5x6 cm

Umocnienie to jest najbardziej odporne na penetrację
Składa się z wegetacyjnych materaców kamiennych.

Schematy obsadzeń uzgodnione zostały z
architektem i dobrane ze względu na charakter

Wegetacyjny materac siatkowo kamienny, wykonany
jest z siatki polietylenowej wyłożonej siatką kokosową

Grubość materaca to 0,20m, szerokość 1.0m.
wypełniony kamieniem polnym i lawą wulkaniczną

ekosystemu Pasa Nadmorskiego. Już w drugim
okresie wegetacji roślin powstały zespoły roślinne

tworzące szuwar brzegowy wpływając na
estetykę zabezpieczenia i jego odporność

Do umocnienia brzegu północnego zbiornika Z2
zastosowano umocnienie średnie typ „B1”

Umocnienie to składa się z opaski kiszkowo
palowej z wegetacyjnego walca kokosowego ø 300mm,

oraz z wegetacyjnej maty kokosowej VM 5x1m,
obsadzonych roślinnością szuwaru brzegowego.

Schematy obsadzeń roślinnych dostosowane zostały
do charakteru ekosystemu Pasa Nadmorskiego

Widok umocnienia po pierwszym okresie wegetacji
roślin

Widok umocnienia po drugim okresie wegetacji
roślin

Nasadzenia w wegetacyjnych matach i faszynach
kokosowych utworzyły zwarte fitocenozy roślinne

Na zdjęciu osoby nadzorujące prace wykonawcze
na Pasie Nadmorskim.

ZBIORNIK Z 1

Również południowy brzeg zbiornika Z1
umocniony został zabezpieczeniem typ „A”

Sukcesywnie do instalacji obsadzone zostały
wszystkie materace na linii brzegowej zbiornika

Wegetacyjne materace kamienne wyprodukowane
zostały w dziale produkcyjnym firmy Hydrolech

Zaprojektowane przez inż Mirosława Gruziołę
schematy obsadzeń miały na celu odtworzenie

Wykonawca, firma Agromel, mugł już w lutym
i marcu przystąpić do instalacji umocnień brzegu

zespołów roślinności brzegowej i szuwaru właściwego
charakterystycznych dla tego typu ekosystemów

Po ułożeniu wegetacyjnych materaców kamiennych
w kwietniu i maju przystąpiliśmy do ich obsadzenia.

Po obsadzeniu roślinność przerosła systemami
korzeniowymi materace wypuszczając piękne pędy

Do umocnienia północnego brzegu zbiornika Z1
zastosowano umocnienie lekkie typ „C1(K)”

Opaska kiszkowo palowa zbudowana z wegetacyjnej
faszyny kokosowej VFø300mm, oraz wegetacyjnej

maty kokosowej VM 5x1 m obsadzone kokonami
roślin brzegowych stanowi przyjazne zabezpieczenie

W ramach zagospodarowania terenu wykonano
ostoję dla fauny i flory powyżej zbiornika Z1

Ograniczony rowami W8 i „P” teren został
częściowo podwyższony i obsadzony krzewami

Sztuczne zaniżenia terenu na brzegu zbiornika
obsadzone zostały weg. kok. roślinnymi (Turzyce).

Brzeg wyspy na zbiorniku Z1 zabezpieczony Zastosowany typ zabezpieczenia brzegów nie stanowi
przeszkody dla ptactwa wod w znalezieniu miejsc lęgowych
został również tym typem zabezpieczenia

UMOCNIENIA PRZY BUDOWLACH

Stabilny poziom wody, wymagany ze względu
na wegetację roślin wodnych zapewnia system

z łukowych, galwanizowanych, falistych blach
stalowych typu „Arot” zakończonych pionowymi

zastawek przelewowych o B=1.5m i H=0,5m.
W razie konieczności zastawki umożliwiają

przyczółkami wymurowanymi z piaskowca i granitu.
Wykonano również wloty i wyloty ze zbiorników.

całkowite odwodnienie układu rowów.
Drewniane molo na zbiorniku Z2 stanowi

Przy wszystkich budowlach zastosowano
umocnienia z wegetacyjnych materaców kamiennych.

dodatkową atrakcję dla spacerowiczów.
Na rowach wykonano również przepusty

Po obsadzeniu ich roślinnością tworzą naturalne
połączenie mocnego zabezpieczenia z budowlą.

TRZCINOWISKA I TURZYCOWISKA

Bezcenną rolę w równowadze biologicznej
zbiorników wodnych spełniają szuwary i

jak system pomp dostarczających tlen do
ich strefy korzeniowej, gdzie bytujące tam

turzycowiska. Stanowią miejsca schronienia,
gniazdowania i żerowania dla wielu gatunków

kolonie bakterii tlenowych i beztlenowych
przeprowadzają reakcje rozkładu związków

zwierząt. Stanowią dla nich również
źródło pokarmu uczestnicząc tym samym w

organicznych i nieorganicznych. Zaprojektowane
i wykonane na Pasie Nadmorskim trzcinowiska,

łańcuchu troficznym danego ekosystemu.
Roślinność podwodna i szuwarowa działa

turzycowiska, szuwary pałki i oczeretu, oraz wprowadzona
roślinność podwodna wpływają na równowagę biol. zbiornika.

SZATA ROŚLINNA

Lythrum salicaria (Krwawnica pospolita)
Celem obsadzeń roślinnych w naszym
ogrodnictwie jest uzyskanie materiałów

Iris pseudacorus (Kosaciec żółty)
kokosowych z dobrze rozwiniętymi systemami
korzeniowymi. Tylko takie nadają się do

Sparganium erectum (Jeżogłówka gałęzista)
instalacji zabezpieczających brzeg zbiorników i
cieków wodnych. Cechą wspólną wszystkich

Acorus calamus (Tatarak zwyczajny)
hodowanych przez nas roślin są ich
ekstremalnie rozwinięte systemy korzeniowe.

Lysimachia vulgaris (Tojeść pospolita)
Ponieważ należą one w większości do
do grupy roślin pionierskich są one dostosowane

Iris sybirica (Kosaciec syberyjski)
do niekorzystnych warunków siedliskowych
takich jak zmienny poziom zwierciadła wody,

Alisma plantago aquatica (Żabieniec babka wodna)
Dobierając schematy roślinne dokładnie
badamy ich przyszłe siedlisko oraz warunki

Typha angustifolia (Pałka wąskolistna)
w których będą się rozwijały tak aby stworzyć
zdrowe i piękne fitocenozy roślinne.

Branta canadensis (Bernikla kanadyjska)
Świadectwem dobrze zaprojektowanych
i wykonanych zbiorników może być np.

Gallinua chloropus (Kokoszka)
enklawy trudno dostępnej dla penetracji
ludzkiej zaobserwowaliśmy powrót gatunków

Ardea cinerea (Czapla siwa)
różnorodność i ilość występujących na
nich gatunków ptaków. Zarówno tych, które

Anas platyrhynchos Krzyżówka)
ptaków które wcześniej tu występowały.
Sukcesy lęgowe Czajki, Krzyżówek, Łysek,

Phalacrocorax carbo (Kormoran)
tylko zalatują na teren Pasa Nadmorskiego
aby się posilić przed dalszą podróżą,

Anas clypeata (Płaskonos)
jak i tych które przystępują tu do lęgów.
Już w pierwszym roku po utworzeniu

Vanellus vanellus (Czajka)
Kurek wodnych świadczą o udanym procesie
renaturyzacji tego terenu. Żerujące tu

Fulica atra (Łyska)
kormorany i czaple siwe świadczą o obfitości
ryb. Zalatują tu również rzadkości jak Bernikle.

Pierwszy lęg w Polsce Bernikli kanadyjskiej ( Branta Canadensis) w Parku Nadmorskim, maj 2005.

W trzecim roku po wykonaniu zbiorników i
Umocnień Bernikla kanadyjska przystópiąa do lęgu

Ptaki zbudowały gniazdo ponownie na wyspie
dużego zbiornika Z1.

Trzydziestodniowe wysiadywanie jaj uwieńczone zostało sukcesem lęgowym w postaci 7 piskląt.
Teraz mamy pewność że ptaki co roku będą przystępować do lęgu w Parku dając najlepsze świadectwo
na wspaniale zaprojektowany i wykonany projekt.

