Brežina prodišča - pas
grmovne vegatcije poljubne
širine do stika s prodiščam,
dopolnjene z različno
visokimi drevesi

Prodišče - sipina; prod Gradaščice z območja
Bokalškega jezu v položnem nagibu proti strugi.
Z vzdrževanjem je potrebno preprečiti trajno
zaraščanje prodišča s togimi rastlinami
(drevesa, večje grmovje)

Brežina poraščena z grmovno in drevesno
zarastjo

Poraščen greben med osnovno strugo in
zatokom - gibka grmovna vegetacija
višine do 3 m. Potrebno redno
vzdrževanje in ohranjanje gibkosti
grmovja.

Ohranjena obstoječa struga Malega
grabna z obstoječim kamnitim razgibanim
in delno zaraščenim zavarovanjem. Na
območjih poškodb se stik brežine in dna
dopolni z razgibano vgrajenimi skalami, ki
se sidrajo z lesenimi piloti. Skale se zlaga
na način, da se oblikujejo manjši zatoki, ki
se obdajo z grmovno vegetacijo - ribja
skrivališča.

Ohranjena obstoječa struga Malega
grabna z obstoječim kamnitim razgibanim
in delno zaraščenim zavarovanjem. Na
območjih poškodb se stik brežine in dna
dopolni z razgibano vgrajenimi skalami, ki
se sidrajo z lesenimi piloti. Skale se zlaga
na način, da se oblikujejo manjši zatoki, ki
se obdajo z grmovno vegetacijo - ribja
skrivališča.

Pas grmovne vegatcije
širine 2 do 3 m in višine
do 3 m med brežino
struge in visokovodnim
profilom - grmovna
vegetacija, vzdrževana
s pomlajevanjem zagotoviti je potrebno
gibkost grmovja.
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Na območju brežine drevesna vegetacija z debli in
krošnjami nad koto Q100, grmovna vegetacija v ozkih
nepovezanih pasovih širine do 3 m
Drevesa ob POTI

Visokovodni profil - travnata ruša, vzdrževana
(košnja vsaj 2 krat letno, zadnjič začetek
septembra).

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova Polhov Gradec - etapa 1A
Visokovodni profil - travnata ruša, vzdrževana
(košnja vsaj 2 krat letno, zadnjič začetek
septembra). Na območjih, kjer je možna prečna
zasaditev (prečno na tok vode), je potrebno na
nasprotni strani vzdrževati pretočni prerez brez
vegetacije.

Na območju brežine drevesna vegetacija z debli in
krošnjami nad koto Q100, grmovna vegetacija v ozkih
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Rokav Malega grabna (zatok)
globine do 1 m in širine 4 do 5 m

Karakteristični prerezi Malega grabna 2
M 1:100
in
IZVO-R d.o.o.projektiranje
inženiring
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