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Zawartość projektu
1. Dane ogólne
- cel opracowania
- zakres terytorialny opracowania
- zakres przedmiotowy opracowania
- materiały wyjściowe
2. Opis terenu opracowania
- powierzchnia terenu opracowania
- charakterystyka obiektu
3. Wizja lokalna
4. Koncepcja
- schemat funkcjonalno-przestrzenny - rzut z góry, skala poglądowa
5. Inspiracje projektowe
6. Projekt szczegółowy
- rysunek 1 - rzut z góry w skali 1: 100 schemat funkcjonalno przestrzenny
- rysunek 2 – rzut z góry w skali 1:100 projekt szczegółowy, dobór gatunkowy
7. Dobór roślin
8. Mała architektura
10. Kolejność wykonywanych prac i technika sadzenia
11. Pielęgnacja w pierwszych latach po posadzeniu
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1. Dane ogólne
Cel opracowania
Ogród osiedlowy z przeznaczeniem dla mieszkańców osiedla ‘Radogoszcz-Zachód”,
w ramach realizacji projektu Zielona Ławeczka. Zadaniem projektanta było
zagospodarowanie małego skweru, o charakterze naturalnym, spójnego z projektem
Zielonej Ławeczki i otaczającym krajobrazem, przyjaznego dla wszystkich grup
mieszkańców.

Zakres terytorialny opracowania
Zakres terytorialny opracowania obejmuje zlokalizowaną u zbiegu ulic Macierzanki
i Anyżowej.

Zakres przedmiotowy
- koncepcja zagospodarowania ogrodu
- inspiracje projektowe w postaci zdjęć
- projekt szczegółowy roślinności

Materiały wyjściowe
- mapy sytuacyjno - wysokościowe dwg. dostarczone przez SMRZ
- dokumentacja fotograficzna sporządzona przez pracownika SMRZ
- uzupełniająca dokumentacja pomiarowa sporządzona przez projektanta
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2. Opis terenu opracowania
Powierzchnia terenu opracowania
Powierzchnia terenu opracowania: 8 775m²
Powierzchnia została obliczona szacunkowo na podstawie dostarczonej mapy oraz
dokumentacji pomiarowej sporządzonej przez projektanta.

Charakterystyka obiektu
Działka będąca przedmiotem opracowania położona jest w południowej części
osiedla przy ul. Anyżowej i Macierzanki, na terenie z zabudową wielorodzinną.
W obrębie opracowania znajdują się dwie ścieżki piesze o łączne powierzchni
204m², przecinające teren pod skosem. Teren nie jest ogrodzony. Z trzech stron graniczy
z jezdniami, w północnej z blokiem mieszkalnym. Od strony północnej i wschodniej
zamknięty jest przez obiekt sportowy Orlik oraz rondo. Od strony południowej i
zachodniej przez bloki mieszkalne.
Zasadniczo cały teren jest płaski. Na terenie występują gliny zwałowe i gliny
piaszczyste, przemieszane na skutek budowy osiedla.
Roślinność istniejąca jest uboga i w większości to pozostałość po nasadzeniach
żywopłotowych z krzewów liściastych, głównie w okolicy ronda i wzdłuż ścieżek oraz
drzewa liściaste luźno i przypadkowo rozmieszczone na całym terenie z większymi
skupiskami w części północnej. Całość terenu porośnięta trawnikiem w złej kondycji.
Cały teren jest gęsto uzbrojony. Mamy tutaj zarówno wodę, prąd, gaz jak i
ciepłociąg osiedlowy.
W najbliższej okolicy znajduję się wiele obiektów handlowych i usługowych, szkoły
i przedszkole, kościół.
Przez omawiany teren mieszkańcy przemieszczają się dość często, a teren wygląda
na stosunkowo intensywnie użytkowany.
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3. Wizja lokalna
Wizja lokalna przeprowadzona została w październiku 2016r, następnie w
listopadzie uzupełniona o dokładniejsze wymiarowanie i ponownie w styczniu 2017r.
Poniższe zdjęcia wykonane przez pracownika SMZR, pokazują skromną zieleń jak
również ścieżki piesze, przedepty i linię ciepłowniczą.
Autorem zdjęć jest Pani Sylwia Hurna.
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4. Koncepcja ogrodu

Zadaniem projektanta było stworzenie zieleni osiedlowej o charakterze naturalnym
uwzględniając formę użytkowania - dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne.
Ważnym zagadnieniem są ograniczone nakłady inwestycyjne oraz nakład pracy jaki w
przyszłości poniesie SMRZ na utrzymanie inwestycji w dobrym stanie. Omawiany teren
wchodzi w skład projektu Zielona Ławeczka, który polega na ujednoliceniu zieleni osiedla
poprzez wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej na skwery, place zabaw, wzdłuż i przy
wejściach do budynków. Projektem objętych jest wiele obszarów na terenie osiedla, które
realizowane będą w

następujących etapach i obejmować będą wiele różnorodnych

programów dla mieszkańców. Jako pierwszy do realizacji wyznaczony został omawiany
teren, który ma być ogrodem czysto wypoczynkowym, relaksacyjnym i estetycznym. Do
powyższych idealnie wpisał się ogród sensoryczny, który pobudza wszystkie zmysły.
Mieszkańcy bez względu na wiek, płeć czy różne dysfunkcje organizmu będą mogli
korzystać z niego bez ograniczeń.
Teren ma kształt prostokąta w który został wpisany okrąg i on wyznacza realną
powierzchnię ogrodu sensorycznego, to co na zewnątrz tworzy jego otulinę.
Obecnie istniejące ścieżki piesze są szkieletem dla nowo powstałych, opartych na
okręgach. Ścieżki otulają rabaty, krzyżują się, meandrują pomiędzy założeniami
programowymi ogrodu sensorycznego.
Po realizacji projektu na całym terenie pobudzany będzie zmysł wzroku, pozostałe
zmysły, w zależności od części ogrodu.
Zaprojektowano zatem cztery główne ścieżki pobudzające cztery podstawowe zmysły.
Ścieżka dotyku, ścieżka smaku, ścieżka zapachów i ścieżka dźwięków. Wszystkie swój
początek mają w różnych częściach ogrodu lecz wszystkie prowadzą do jego centrum po
drodze, przy pomocy głównie roślin będą pobudzać odpowiednie zmysły. Prawie po całym
obwodzie ogrodu sensorycznego umieszczono pnącza na specjalnych konstrukcjach,
które będą zamykały ogród, powodując intensyfikację odczuć. Ta nieformalna przesłona
dodatkowo wzmocniona została krzewami o różnej wysokości pokroju i pory kwitnienia.
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Rysunek koncepcji skala poglądowa

Nieformalne zamknięcie
ogrodu sensorycznego

Centralna część ogrodu

Ścieżki zmysłów
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5. Inspiracje projektowe
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze stron www
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6. Projekt szczegółowy
Projekt został wykonany na podstawie wywiadu z inwestorem, wizji lokalnej i
korekt projektu koncepcyjnego. Zawiera on sugestie dotyczące doboru gatunkowego,
sposobu tyczenia rabat i ścieżek, wykonania nasadzeń roślinnych, w skład, których
wchodzą: drzewa, krzewy, krzewinki i byliny, dostosowane do wymagań siedliskowych i
spełniające postawione wymagania.
Ogród użytkowany będzie przez mieszkańców osiedla, ponadto będzie miejscem
spotkań i zabaw zarówno w gronie rodzinnym jak i z sąsiadami czy znajomymi.
Zaprojektowano, zatem ogród sensoryczny, naturalistyczny, przytulny, eksponujący
rośliny, łatwy w utrzymaniu, prosty w formie. Cele te osiągnięto poprzez zachowanie
połączeń widokowych oraz ich nieformalne przesłonięcia, a także odpowiednie
rozplanowanie elementów programowych.
Wszystkie ogrody odwołują się do naszych zmysłów, jak i każda pojedyncza
roślina. Ogród sensoryczny ma dążyć do maksymalizacji wpływu na nasze zmysły, jest
przyjazny użytkownikom i ma zachęcać do dotyku, kosztowania, słuchania i
podziwiania. Tworzenie takiego ogrodu ma nieograniczone możliwości, jednakże inwestor
przedstawił konkretne nakłady inwestorskie. Zaprojektowany ogród przeznaczony jest
dla wszystkich, poszczególne grupy wiekowe czy też osoby z dysfunkcjami znajdą
specjalnie dla nich spersonalizowane programy :
dzieci – ponieważ nie zawiera roślin trujących, posiada rośliny o ciekawych
owocostanach i kwiatostanach, poprzez poszczególne funkcje edukuje i wyrabia
wrażliwość na otaczającą przyrodę
wszystkich dorosłych – którzy będą mogli odpocząć, zrelaksować się w otoczeniu
przyjaznych barw, szumiących roślin, czy też przytulić się do magicznej brzozy, która
wedle wierzeń ludowych leczy nie tylko ciało ale i duszę.
osób niepełnosprawnych – którzy będą mogli odczuwać tak samo jak sprawni
poprzez specjalnie zaprojektowane wyniesione rabaty na których posadzone będą zioła,
niewidomi i osoby niedowidzące będą słyszały szum roślin i „bzyczących” owadów,
śpiewających ptaków a także ich zmysł węchu i smaku będzie zaspokojony.
Ogród zaprojektowany jest na okręgu, ścieżki wiją się i przenikają. Każda ścieżka
wprowadzająca do ogrodu jest spersonalizowana, do ogrodu wchodzimy pod trejażem z
pnączami: pachnącymi, jadalnymi, wabiącymi owady czy też o ciekawej teksturze liścia.
Ścieżki otoczone tematycznymi rabatami porowacą do centrum ogrodu gdzie znajduje się
plac wypoczynkowy z magicznymi drzewami, z czasem gdy dorosną będą dawały błogi
cień w upalne dni. Wzdłuż ścieżek usytuowano ławki i śmietniki dla mieszkańców.
Kształt i wielkość rabat narzucone zostały poprzez wielkość terenu, posadowienie
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uzbrojenia, występowanie istniejących drzew jak i elementy programowe. Wysokość
roślin na rabatach została zestopniowana, nadając temu miejscu trochę intymności. W
celu nadania naturalnego charakteru rabatom, zaprojektowano roślinność niską,
zmienną, kwitnącą i przenikającą siebie nawzajem, rabaty w całości wykorowane.
Pomiędzy rabatami połacie trawnika. Linia brzegowa rabat jest łagodna, łącząc się z
trawnikiem obrzeżem.
W całym ogrodzie znajdują się nasadzenia wzorowane na naturalnych
zbiorowiskach. Przeważają krzewy liściaste kwitnące w różnym okresie, iglaste wraz z
odradzającymi się, co roku kwitnącymi bylinami. Rośliny te sadzone w grupach będą
cieszyć zmysły tak w swej masie jak i indywidualnie, będą wabić motyle, a odstraszać
komary, pierwsze zakwitną w marcu, a niektóre nawet będą utrzymywać ozdobne owoce
i liście przez całą zimę. Pomiędzy bylinami powinny pojawić się rośliny cebulowe tj.
czosnek ozdobny (Alium gigantem), tulipany (Tulipa sp.) oraz krokusy (Crocus vernus).
Nie zostały one ujęte na rysunkach projektowych. Czas sadzenie roślin cebulowych to
jesień (IX-X).
Nowa szata roślinna charakteryzuje się zgodnością z warunkami miejscowymi,
klimatem środkowej Polski i jest dostępna w obrocie detalicznym. Tak skonstruowany
dobór roślinny zapewni ciągłość kwitnienia od początku marca, gdy zakwitają pierwsze
rośliny cebulowe, do końca października, gdy okwitać będą trawy. Najbardziej barwny
będzie ogród latem, gdy ozdobą jego będą kwitnące byliny, krzewy i pnącza różne pod
względem koloru kwiatów jak i swej wysokości. Każda pora roku będzie nadawała
ogrodowi nowy urok, nawet zimą, gdy na rabatach pozostaną przekwitłe kwiatostany,
ciekawe owoce, a uzupełniać je będą kolorowe pędy krzewów liściastych i rośliny
zimozielone. Warto zaznaczyć, że dozielenienie osiedla zmniejszy zanieczyszczenie
powietrza, a efekt smogu nie będzie tak odczuwalny.
Miejsca posadzenia poszczególnych roślin oznaczone są na rysunku , a zasięg ich
koron okręgiem. Grupy roślin małych np. bylin czy krzewinek, oznaczono grupą. Jako że
ogród rozwija się w sposób dynamiczny, rzuty koron roślin oznaczone okręgami dają
pogląd o ich wymiarach po około 5-10 latach w wypadku krzewów, 10-15 latach w
wypadku drzew, a mówiąc o bylinach trzeba założyć, że w takim okresie będą one bujniej
rosły od niektórych krzewów i drzew, a później zostaną przez nie zdominowane.
Ogród nie zawiera roślin trujących i alergicznych.
W celu spotęgowania efektów pobudzających zmysł słuchu warto zastanowić się nad
powieszeniem na drzewach drewnianych lub metalowych dzwonków, wiatraków czy
choćby postawienie na rabatach domków dla owadów.
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7.Dobór roślin

Wszystkie rośliny z zestawienia tabelarycznego ujęte zostały w rysunkach
projektowych zagospodarowania terenu. Ponadto w założeniu ogrodu należy ująć rośliny
cebulowe takie jak krokusy, tulipany i czosnek ozdobny, które ze względu na swój
sezonowy charakter i punktowe zastosowanie nie zostały ujęte w rysunkach
projektowych. Miejsce ich posadowienia to pomiędzy bylinami i trawami ozdobnymi.
Krokusy wyjdą z ziemi jako pierwsze i jako pierwsze zakwitną, później zdominują je
byliny i trawy ozdobne. Cebule pozostawiamy w gruncie, nie wykopujemy ich.
Zalecenia jakościowe dla materiału roślinnego muszą być zgodne z Zaleceniami
Związku Szkółkarzy Polskich, które są jedynymi zalecanymi po wycofaniu Polskich
Norm. W zależności od terminu realizacji inwestycji przewiduje się rośliny w
pojemnikach, z bryłą lub gołym korzeniem.
Drzewa liściaste i iglaste f.naturalna, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem,
prawidłowo
uformowaną
koroną,
system
korzeniowy
prawidłowo
ukształtowany/szkółkowany, bryła zabezpieczona siatką, niedopuszczalne jest
stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających
biodegradacji (tylko w stanie spoczynku) lub pojemnik nie mniejszy niż 40l ( w czasie
wegetacji)z silnie przerośniętą bryłą korzeniową, wolne od szkodników i patogenów.
Wysokość dla drzew iglastych i obwód pnia dla drzew liściastych nie mniejszy niż podany
w tabeli. Warunkiem powodzenia w przyjęciu się rośliny z bryłą korzeniową jest
odpowiednia proporcja bryły do części nadziemnej rośliny. Wskaźnikiem wyznaczającym
wielkość średnicy bryły korzeniowej jest obwód pnia.
Krzewy iglaste o typowym, charakterystycznym pokroju i barwie igieł dla danego
gatunku i/lub odmiany, 3-5 pędów głównych, przyrost ostatniego roku typowy w
pojemnikach nie mniejszych niż 2l. Wielkość jak w tabeli. Wolne od szkodników i
patogenów.
Krzewy liściaste o typowym, charakterystycznym pokroju i barwie liści, pędów i
kwiatów dla danego gatunku i/lub odmiany, 3-5 lub więcej pędów głównych z
rozgałęzieniami, pojemnik 3l. Wolne od szkodników i patogenów. Krzewy tj. Syringa
vulgaris, Cornus kousa f. pienna lub z wykształconym przewodnikiem, pojemnik nie
mniejszy niż 7,5l, Viburnum 5-7 pędów pojemnik nie mniejszy niż 5l. Wysokość
minimalna dla krzewów liściastych jak podana w tabeli.
Krzewinki i byliny, o typowym, charakterystycznym pokroju, barwie liści i kwiatów
dla danego gatunku i/lub odmiany. Tylko w pojemniku, od p9 do C1,5 l. Bryła
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korzeniowa ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Krzewinki prawidłowo
rozgałęzione, byliny z nieprzyciętymi kwiatostanami, chyba, że termin realizacji
inwestycji przypada na okres po kwitnieniu, ale muszą się na nich znajdować wzbudzone
pąki boczne. Wolne od szkodników i patogenów.
Pnącza (w tym róże) muszą posiadać przynajmniej 2-3 mocne, zdrowe pędy
podwiązane do palika bambusowego, pojemnik nie mniejszy niż 2l. Wolne od szkodników
i patogenów. Wielkość typowa dla pojemnika, jak w tabeli.
Wszystkie dostarczone na inwestycję rośliny muszą być czyste odmianowo,
podlane, oznakowane etykietami z nazwą łacińską lub przy większych ilościach jedna
etykieta na każde 10szt roślin. Nie jest dopuszczalna zamiana w obrębie odmiany bez
uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji inwestora i projektanta. Dostarczane partie
materiału powinny być jednorodne.
1.1
No
1.1.1
1
2
3
4
5

DRZEWA IGLASTE I LIŚCIASTE
Nazwa łacińska
LIŚCIASTE
Acer platanoides 'Royal Red'
Betula utilis 'Doorenbos'
Prunus virginiana 'Shubert'
Prunus serrulata 'Kanzan'
Sorbus aria 'Magnifica'

1.1.2
6
7
8

IGLASTE
Pinus nigra
Pinus ponderosa
Picea omorika

wielkość

rozstawa (m)

12/14
12/14
10/12
20/25
12/14

3
4
5
4
3
19

180-200
180-200
180-200

2
2
3
7
26

Drzewa razem
1.2
KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
1.2.1 LIŚCIASTE
Chaenomeles x superba
9 'Clementine'
Cornus alba IVORY HALO 'Bihalo'
10 PBR
11 Cornus canadensis
12 Cornus kousa 'Mily Way'
Cotoneaster dammeri 'Coral
13 Beauty'
14 Cotoneaster 'Ursynów'
15 Forsythia 'Kanarek'
16 Pachysandra terminalis 'Green

ilość szt

30-40

1,5 x 1,5

53

40-60
20-30
100-120

1,5 x 1,5
0,3 x 0,3

25
945
5

30-40
40-60
40-60
25-20

1x1
1x1
2x2
0,3 x 0,3

89
150
30
1008
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Carpet'
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Philadelphus 'Inocence'
Physocarpus oppulifolis 'Diabolo'
Potentilla fruticosa 'Nova'
Potentilla fruticosa 'Pink Queen'
Spiraea densiflora
Spiraea japonica 'Candelight'
Spiraea japonica 'Genpei'
Spiraea japonica 'June Bride'
Syringa josikea
Syringa meyeri 'Palibin'

Syringa vulgaris 'Andenken an
27 Ludwig Spaeth'
28 Viburnum oppulus 'Roseum'
29 Weigela florida 'Alexandra'
1.2.2
30
31
32
33
34

IGLASTE
Jiniperus x media 'Mint Julep'
Juniperus sqamata 'Holger'
Microbiota degussata
Picea abies 'Tabuliformis'
Pinus mugo var. pumilio

40-60
40-60
40-60
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
20-30
120-140 Pa
80
80-100
40-60

30-40
30-40
30-40
30-40
30-40

Krzewy razem
1.3
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PNĄCZA
Actinidia kolmikta 'Adam'
Actinidia kolomikta 'Vitakola' PBR
Akebia quinata
Akebia quinata'Alba'
Akebia quinata'Variegata'
Ampelopsis aconitifolia 'Seattle'
Campsis radicans 'Flamenco'
Clematis mandschurica
Clematis 'Mikelite
Clematis 'Slowianka'
Clematis 'Sweet Summer Love'
PBR
Clematis terniflora 'Early Snow'
Rosa 'Ghislaine de Feligonde'
Rosa 'Veilchenblau'
Schisandra cinensis 'Sadova No1'

1x1
1,5 x 1,5
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1,5 x 1,5
0,8 x 0,8

36
77
180
81
81
148
36
114
48
118

2x2
1,5 x 1,5

3
7
82
3316

1,5
1,5
1,5
1,2

x
x
x
x

1,5
1,5
1,5
1,2

65
54
40
21
25
205
3521

60-80
60-80
60/80
60/80
60/80
60-80
60-80
60/80
60/80
60/80

2
3
5
5
5
25
25
3
3
3

60/80
60/80
60-80
60-80
60-80

3
3
4
4
5
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Pnącza razem

1.4
50
51
52

BYLINY
Miscanthus sinensis 'Silberfeder'
Nepeta x fasseni 'Blue Wonder'
Salvia nemorosa 'Caradonna'

98

C1,5
p11
p11

0,5 x0,5
0,4 x 0,4
0,4 x 0,4

144
266
252
662

p9
p9

0,3 x 0,3
0,4 x 0,4

126
25

p9
p9
p9

0,4 x 0,4
0,4 x 0,4
0,4 x 0,4

105
43
56

p9

0,4 x 0,4

116
471
1133

1.4.1 ZIOŁA
a
b
c
d
e
f

Thymus 'Doone Valley', vulgaris,
x citriodorus 'Silver Queen'
Melissa officinalis
Salvia officinalis 'Aurea' ,
'Purpurea'
Origanum vulgare
Lavandula angustifolia
Melissa officinalis, off.’Aurea’,
‘Variegata’
Byliny razem

1.5

ROŚLINY CEBULOWE
Allium giganteum
Tulipa sp.
Crocus vernus
Cebulowe razem

SUMA WSZYSTKICH ROŚLIN

20
40
40
100

4878
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8.Mała architektura
Elementy małej architektury w ogrodzie sensorycznym to przede wszystkim
rabaty wyniesione pozostające do wyboru i wykonania przez inwestora podobnie jak
ścieżki piesze i ewentualne oświetlenie. Ponadto ławki, śmietniki i konstrukcje pod
pnącza. Stylistyka i/lub wykonanie na podstawie poniższych przykładów.
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do dalszej rozbudowy
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9.Kolejność wykonywanych prac
i technika sadzenia

1. Kolejnść wykonywanych prac w każdym etapie jest taka sama. Prace brukarskie,
budowlane i prace ogrodnicze, należy tak rozplanować aby nie kolidowały ze sobą.
2. Na początku należy oczyścić teren z chwastów zbędnych w danym miejscu, część z
nich wykarczować i spalić. Oczyścić teren z nieczystości (gruz, kamienie).
3. Wytyczenie rabat i zdjęcie darni. Rabaty tyczymy zgodnie z projektem. Pod nowe
rabaty należy zdjąć darń na głębokość około 10cm, ręcznie lub mechanicznie na
powierzchni 2267m² , objętość jej wynosi 226m³. Urobek wywieźć w miejsce
wskazane przez inwestora. Rośliny rosnące w bezpośrednio w trawniku jak
drzewa i krzewy(Cornus kousa) są do tego zdolne, kopiąc pod nie dołki należy
zdjąć tylko darń na głębokość około 10cm. Czynność tą wykonujemy
bezpośrednio przed sadzeniem roślin.
4. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia będzie polegało na oczyszczeniu terenu z
chwastów, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na około 2-3 tygodnie przed sadzeniem
roślin należy głęboko przekopać i spulchnić glebę używając do tego celu maszyn.
Można zastosować glebogryzarkę i grabienie ręczne.
5. Założenie geoborderów i/lub obrzeży w miejscach gdzie są one zaplanowane,
938mb.
6. Sadzenie roślin w kolejności: drzewa, krzewy byliny.
Drzewa - terminy sadzenia:
- drzewa liściaste B+S sadzi się w jesieni (październik i listopad) lub wiosną
(marzec i kwiecień). Jesienią rozpoczynamy sadzenie po zakończeniu wegetacji, a
wiosną tuż przed jej rozpoczęciem, a po rozmrożeniu gleby
- drzewa iglaste sadzi się w tym samym czasie co drzewa liściaste zimozielone, tzn.
wiosną od połowy kwietnia do połowy maja i późnym latem od połowy sierpnia do
połowy września.
Terminy wyżej podane dotyczą przede wszystkim roślin sadzonych z uprawy
polowej. Rośliny prowadzone w szkółkach w pojemnikach i sadzone z bryłą
korzeniową można sadzić przez cały okres wegetacji pamiętając jedynie by
sadzenie odbywało się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
(pochmurny i bezwietrzny dzień).
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Technika sadzenia: Drzewa powinny być sadzone na taką samą głębokość jak rosły
wcześniej w szkółce. Drzewka wkładamy do dołu i ostrożnie przysypujemy ziemią,
wraz z podłożem do roślin, pamiętając o stopniowym zagęszczaniu gleby. Drzewa
prowadzone w szkółce w pojemniku ostrożnie wyjmujemy z pojemnika. Doły
powinny być nieco większe niż bryła korzeniowa. Drzewa iglaste sadzi się z bryłą
korzeniową, nigdy z gołym korzeniem. Wielkość dołu uzależniona jest od wielkości
bryły korzeniowej roślin, powinny być one większe od niej o około 30cm. Każde
drzewo musi otrzymać konstrukcję stabilizującą, składającą się z trzech
toczonych, impregnowanych palików sosnowych o średnicy 6cm i taśmy. Przy
każdym drzewie wykonujemy nieckę, która pozwoli gromadzić wodę.
Krzewy iglaste i liściaste - terminy sadzenia:
Zaleca się sadzenie roślin z bryłą korzeniową (z pojemnika). Rośliny prowadzone w
szkółce w pojemnikach i sadzone z dobrze uformowaną bryłą korzeniową można
sadzić przez cały okres wegetacji. Pamiętać jednak należy by sadzenie to odbywało
się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (pochmurny i bezwietrzny
dzień)
Technika sadzenia: wykopujemy doły. Czynność tę należy wykonać tuż przed
dostarczeniem roślin. Nie wolno dopuścić do przesuszenia gleby. Rozmiary dołów
powinny być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej. Rośliny powinny być
sadzone na taką samą głębokość jak rosły wcześniej w szkółce. Sadzenie do
dołków zaprawionych podłożem.
Krzewinki i byliny – terminy sadzenia bylin analogicznie jak dla krzewów.
Technika sadzenia: większość tego rodzaju roślin prowadzonych jest w szkółkach
w pojemnikach. Rośliny sadzi się ręcznie, tak głęboko jak rosły poprzednio w
pojemniku. Po wyznaczeniu miejsc, w których mają rosnąć, wykopuje się dołki i
wkłada roślinę uważając by bryła korzeniowa nie uległa zniszczeniu, zasypuje
ziemią zmieszaną z podłożem ogrodniczym i ostrożnie, ręcznie ugniata ziemię
wokół.
Przy każdej roślinie należy pozostawić wokoło niewielkie kilku centymetrowe
zagłębienie dla łatwiejszego gromadzenia się wody podczas podlewania i opadów
deszczu.
Pnącza – termin sadzenia analogicznie jak dla krzewów. Pnącza wysadzamy tylko z
pojemników. Wykopany dołek powinien być większy od bryły korzeniowej. Po
posadzeniu, pędy rozplątujemy i mocujemy do podpór.
Po posadzeniu należy obficie podlać rośliny i pamiętać o zabezpieczeniu
dostatecznej ilości wody (intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po
posadzeniu i ewentualnym ocienieniu roślin, by nie narazić ich na przesuszeniezwłaszcza w okresie letnim.
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7. Zakładanie mat antychwastowych. Matą antychwastową, 90g/m² polipropylenowa
UV, będą wyłożone powierzchnie rabat w tym także wyniesionych o łącznej
powierzchni 2303 m². Przy nasadzeniach drzew i krzewów bezpośrednio w
trawniku nie ma potrzeby stosowania mat. Matę antychwastową wykładamy
zawsze na wcześniej przygotowane podłoże (usunięta darń, chwasty i
zanieczyszczenia oraz uprawiony grunt). W zależności od gatunków i odmian na
rabacie, a także od gęstości nasadzeń, matę wykładamy albo przed sadzeniem albo
po posadzeniu roślin, wycinając otwory na krzyż, a brzegi podwijamy pod spód. Po
rozłożeniu maty należy przymocować ją do podłoża przy pomocy szpilek.
8. Korowanie. Korą wysypujemy całe powierzchnie rabat w tym także wyniesionych,
oraz niecki wokół drzew i krzewów. Całkowita powierzchnia do wykorowania to
2329m² na grubości około 5-8cm, co daje objętość 185m³. Kora sosnowa,
sezonowana, średniej frakcji.
9. Montaż konstrukcji pod pnącza, montaż małej architektury.
10. Regeneracja trawników będzie polegała na dogłębnym przeprowadzeniu aeracji,
wertykulacji, ewentualne uzupełnienie ziemi i dosiewki trawy.
Na projektowanym terenie, w centrum ogrodu sensorycznego przewiduje się trawniki
kwitnące, które prócz nasion mieszanki traw zawierać będą nasiona stokrotek oraz
cebulki krokusów. Pozostałe trawniki w obrębie ogrodu sensorycznego to trawniki
uniwersalne. Trawniki na zewnątrz ogrodu sensorycznego, regenerujemy przywracając
im zdrowy wygląd.
Wyszczególnienie wszystkich pozostałych materiałów nie roślinnych potrzebnych do
wykonania zieleni na terenie ogrodu sensorycznego.
TRAWNIKI KWITNĄCE 823m²
Nasiona traw (Babilon lub Herkules)
Nasiona stokrotek
cebule krokusów, szafirków

2,5kg/100m²
10g/100m²
40szt/100m²

TRAWNIKI UNIWERSALNE 807m²
Nasiona traw (Babilon lub Herkules)

2,5kg/100m²

REGENERACJA ISTNIEJĄCYCH TRAWNIKÓW
(w zależności od stopnia zniszczenia około 1000m²)
Nasiona traw (Renowacja)

2,5kg/100m²
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ZIEMIA URODZAJNA NA RABATY
WYNIESIONE
PODŁOŻE DO
ZAPRAWIENIA DOŁÓW
POD ROŚLINY
MATA
ANTYCHWASTOWA
90g/m² polipropylenowa UV
wraz ze szpilkami

KORA SOSNOWA
sezonowana, 5-8cm

drzewo=10l/szt
krzewy i pnącza=3l/szt
byliny=1l/szt

44,2m³

36793 l

2303m²
185m³

PALIKI

do stabilizacji drzew ø6
H=220cm, toczone,
impregnowane, taśma

78szt

KONSTRUKCJA POD
PNĄCZA
Siatka metalowa (cynk
ogniowy) oczko 25 x 25cm
mocowana do drewnianych
słupków impregnowanych
kotwiczonych do gruntu.
Wysokość 180-200cm.
Mocowanie "U" lub "S",
zamknięta.

78mb

ŁAWKI. ŚMIETNIKI

25szt

GEOBORDER/ taśma
dylatacyjna H≥8cm wraz z
mocowaniami

938mb
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11. Pielęgnacja
DRZEWA IGLASTE I LIŚCIASTE
Bardzo ważną czynnością jest regularne podlewanie i nawożenie, co rok przez okres
pięciu lat, później w miarę potrzeb nawozem wieloskładnikowym wolnorozkładającym
się np.:
Hydrokompleks, Nitrophoska niebieska, Nitrophoska top, posypowo wokół drzewa w
ilości około 50g/drzewo , lub innymi preparatami dostępnymi stosować wg przepisu na
opakowaniu.
Nawozimy od rozpoczęcia wegetacji najpóźniej do 15 lipca.
W pierwszym roku po posadzeniu należy dokonać cięcia formującego korony.
Stabilizatory usuwamy najwcześniej po 2 latach od posadzenia.
KRZEWY IGLASTE I LIŚCIASTE
Pielęgnacja polega na regularnym podlewaniu i nawożeniu, co rok i przez pięć lat po
posadzeniu, później w miarę potrzeb. Nawozy analogiczne jak dla drzew, również
posypowo wokół krzewów w ilości 20-30g/roślinę. Wiosną każdego roku powinno się
uzupełniać warstwę ściółki (kory) aż do całkowitego zarośnięcia się roślin. Nawożenie
wykonać najpóźniej do połowy lipca. Cięcia formujące należy przeprowadzać każdej
wiosny dla roślin tego wymagających (forsycja tylko po kwitnieniu). Należy pamiętać o
przycinaniu przekwitłych kwiatostanów.
BYLINY I ROŚLINNOŚĆ OKRYWOWA ORAZ PNĄCZA
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne podlewanie i nawożenie, co 3-4 lata Fruktus1 lub 2
0,3kg/10m2 wiosną do połowy lipca. Wiosną każdego roku jak w przypadku krzewów,
powinno się uzupełniać warstwę ściółki. Wiosną należy pamiętać o przycięciu traw i
pozostałych po zimie okwitłych kwiatostanów. Szałwia i kocimiętka, przycięte po
pierwszym kwitnieniu (maj/czerwiec) zakwitną powtórnie końcem lata. Zioła powinny
być regularnie przycinane nawet kilka razy w ciągu sezony wegetacyjnego.
TRAWNIKI
Podstawową czynnością w pielęgnacji trawnika jest jego systematyczne koszenie,
podlewanie i nawożenie.
Regularne koszenie trawy zapewnia estetyczny wygląd, powoduje lepsze krzewienie się, a
także niszczy chwasty. Należy kosić trawnik od kwietnia do października, co 1-2
tygodnie na wysokości 3-4cm. Pierwsze koszenie wykonuje się, gdy trawa osiągnie
wysokość 10cm, wykonujemy je kosiarką bębnową. Nawożenie wczesną wiosną Azofoska
lub Fruktus 2 0,2kg/10m2 lub innymi preparatami dostępnymi na rynku wg instrukcji
na opakowaniu. Trawnik ponadto powinien być podlewany zwłaszcza podczas suszy
oraz po koszeniu trawy przy braku opadów.
Co dwa lata należy przeprowadzić wertykulację, w celu poprawy jakości trawnika.
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Załączniki:
- rysunek 1 - rzut z góry w skali 1: 100 schemat funkcjonalno-przestrzenny
- rysunek 2 – rzut z góry w skali 1:100 dobór gatunkowy
- przepis na ciasteczka lawendowe
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CIASTECZKA Z LAWENDĄ
Składniki:









210 g masła
3/4 szklanki cukru pudru
1 żółtko
szczypta soli
1 łyżka suszonych kwiatków lawendy (lub 2 łyżki świeżych)
otarta skórka z cytryny lub 1 łyżka soku z cytryny
1,5 szklanki mąki pszennej
3 łyżki mąki ziemniaczanej

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
Składniki połączyć i szybko zagnieść ręcznie (lub wyrobić w malakserze), podzielić na 2
części. Z każdej uformować wałek grubości około 3 - 3,5 cm, który owinąć szczelnie folią
spożywczą, włożyć do lodówki na 2 godziny (można trzymać w lodówce do 3 dni).
Schłodzone ciasto wyjąć, pokroić na 5 - 7 mm plasterki (jeśli będą trochę niekształtne,
nie martwić się - podczas pieczenia kształt się wyrówna).
Piec około 12 - 14 minut w temperaturze 170ºC (zostawiać odległość pomiędzy ciastkami
- powiększają się na boki). Studzić na kratce.
Właściwości lawendy:
1) Surowiec bogaty w garbniki. Wiąże się to z właściwości przeciwzapalnymi,
antyseptycznymi oraz ściągającymi, wykorzystywanymi zarówno w pielęgnacji cery
tłustej i trądzikowej, ale również w problemach układu pokarmowego. Dodatkowo
garbniki zapewniają działanie przeciwutleniające, które opóźniają procesy
starzenia organizmu.
2) Uspokaja i pobudza
3) Wspomaga układ trawienia
4) Napar z kwiatów łagodzi ból
5) Działa antyseptycznie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo

Strona 28 z 28
Projekt stanowi utwór podlegający ochronie wynikającej z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z utworu, rozporządzanie nim, przerabianie opracowywanie i korzystanie z
opracowań, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody autora stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.

