Nepovezan pas grmovne
vegetacije širine 1 do 2 m z
gibkimi vejami na terasi med
zg. in sp. zidom, lahko tudi
kombinacija s popenjalkami
(osenčenje struge).
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.

Razgibano zložene skale, na
vodni strani sidrane s piloti.
Vrhovi skal segajo do iznad
gladine SN vode
(normalnega vodostaja)
Poglobljena struga Malega grabnagrabna,
gladina ob normalnem vodostaju se
uravnava s kamnitim pragom. Ob desnem
robu dodatna poglobitev do 0,6 m, širine
~4-5 m. V dno se vgradijo posamezne
skale za vzpodbudo tvorbe naravnih
tolmunov.

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 nepovezanih pasovih širine do
3m

Razgibano zložene skale, na
vodni strani sidrane s piloti ,
fuge zapolnjene z zemljino in
posajene z vrbovimi
potaknjenci. Vrhovi skal
segajo do iznad gladine SN
vode (normalnega vodostaja)

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova Polhov Gradec - etapa 1A
VVNL.2
Visokovodni nasip - nasip iz
izkopanega materiala, vgrajevanje v
slojih po 30 cm, peščena pot širine
3,5 m, humuziranje in zatravitev

Visokovodni profil - travnata ruša, vzdrževana
(košnja vsaj 2 krat letno, zadnjič v začetku
septembra)
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Pas grmovne vegetacije
širine 2 do 3 m in višine do 3
m med brežino struge in
visokovodnim profilom grmovna vegetacija,
vzdrževan s pomlajevanjem zagotoviti je potrebno
gibkost. Možna posamezna
drevesa z visokimi debli in
krošnjami nad gladino
visokih vod (osenčenje
struge).

Ohranjena obstoječa struga Malega
grabna z obstoječim kamnitim razgibanim
in delno zaraščenim zavarovanjem. Na
območjih poškod se stik brežine in dan
dopolni z razgibano vgrajenimi skalmi, ki
se sidrajo z lesenimi piloti. Skale se zlaga
na način, da se oblikujejo manjši zatoki, ki
se obdajo z grmovno vegetacijo - ribja
skrivališča.
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Pas grmovne
vegatcije širine 2 do 3
m in višine do 3 m
med brežino struge in
visokovodnim profilom
- grmovna vegetacija,
vzdrževan s
pomlajevanjem zagotoviti je potrebno
gibkost grmovja.

Na vodni strani drevesna vegetacija z
debli in krošnjami nad koto Q100,
grmovna vegetacija v ozkih
nepovezanih pasovih širine do 3 m
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Visokovodni profil - travnata ruša, vzdrževana
(košnja vsaj 2 krat letno, zadnjič v začetku
septembra). Na območjih, kjer je možna prečna
zasaditev (prečno na tok vode), je potrebno na
nasprotni strani vzdrževati pretočni prerez brez
vegetacije.
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Odriv humusa v debelini 20 cm

Karakteristični prerezi Malega grabna 3
M 1:100
in
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