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1. Zakres opracowania.
Zakładana zieleń obejmuje obszar należący do Gminy Mikołów, położony na
działkach o nr 2842/66 oraz 2846/66. Nowo projektowana koncepcja zieleni znajduje
się na skarpie. U podnóża skarpy płynie Potok Aleksander, który jest lewostronnym
dopływem potoku Jamna. Od strony północnej w odległości ok. 100 m od skarpy
znajduje się Os. 30-lecia. Natomiast od strony południowej położony jest malowniczy
park Planty, który został założony w XVIII wieku jako kompozycja o charakterze
krajobrazowym czyli głównym jej kierunkiem była asymetria oraz swobodne i miękkie
linie nawiązujące do krajobrazu naturalnego.
Obecnie skarpa porośnięta jest drzewami z różnych rodzajów tj. topola sp.,
klon sp., lipa sp. i inne. Część tych drzew zostanie usunięta ze względu na zły stan
fitosanitarny zgodnie z wymogami prawa ustawodawczego czyli właściciel terenu
wystosuje wniosek do Starosty Mikołowskiego o pozwolenie na usunięcie
przedmiotowych drzew, gdyż ich wiek przekracza 10 lat. Zgodnie z ustawą
o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1863) można
usuwać drzewa bez pozwolenia, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzewa
owocowe.
2. Dokumentacja fotograficzna projektowanego terenu.
Zdj. nr 1

Zdj. nr 2
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Zdj. nr 3
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3. Spis roślin ujętych w zagospodarowaniu przedmiotowej skarpy
Lp.
1

2

3

4

Gatunek
Platan klonolistny
Platanus acerifolia

Robinia pseudoacacia
'Frisia'
Robinia akacjowa
Klon czerwony 'Red
Sunsed'
Acer rubrum
lub
Klon pospolity
'Crimson King'
Acer platanoides

Ilość

Wielkość
kupowanych roślin

Uwagi

9

14 cm obw.
2,00 wys.

Pokrój drzewa prezentują
zdjęcia a) i b).

9

14 cm obw.
2,00 wys.

Pokrój drzewa prezentują
zdjęcia c) i d).

Pokrój drzewa prezentują
zdjęcia e), f), g).
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Surmia bignoniowa
'Aurea'
Catalpa bignonioides

14 cm obw.
2,00 wys.

Drzewka muszą być szczepione
na pniu. Wysokość szczepienia
od 170 cm - 200 cm.
Pokrój drzewa prezentują
zdjęcia h) i i).

30-50 cm

Charakterystyczną cechą tych
rododendronów jest
zrzucanie liści na zimę.
Grupy azalii będą w kolorze
różowym i pomarańczowym.
Pokrój krzewów oraz
morfologię kwiatów prezentują
zdjęcia j), k), l) i lm.

58

30-40 cm

Rośliny muszą być w kolorach
różowych i fioletowych.
Te rododendrony są
zimozielone. Należy wybrać
do nasadzeń odmiany o jak
największym wzroście
150-350 cm.
Pokrój krzewów oraz
morfologię kwiatów prezentują
zdjęcia n) i o).

36

30-40 cm

Pokrój krzewów oraz
morfologię kwiatów prezentują
zdjęcia p) i r).
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5

Azalie wielkokwiatowe
Rododendron

58

6

7

4

14 cm obw.
2,00 wys.

Różaneczniki
wielkokwiatowe
Rododendron

Tawuła wczesna
'Compacta'
Spirea arguta

4.

Opis techniczny

4.1 Kompozycja szaty roślinnej
Całość założenia ma charakter luźnej kompozycji utrzymanej w kanonie parku
krajobrazowego. Drzewa i krzewy silnie ze sobą kontrastują. Na tle mocno zielonych
platanów umieszczono drzewa o żółtym kolorze liści przez cały sezon wegetacyjny
czyli robinie 'Frisia oraz katalpy 'Aurea'. Dominantą w okresie jesiennym pod
względem koloru będą klony 'Crimson King' lub 'Red Sunsed'. Drzewa te pięknie się
przebarwiają na intensywny kolor czerwony.
W nowej kompozycji zieleni pozostawiono między drzewami kilka prześwitów.
Miało to na celu wprowadzenie światła. W stanie pierwotnym skarpa była całkowicie
porośnięta dużymi drzewami. W ten sposób powstała szczelna ściana zacieniająca
sąsiadujące tereny. Najbardziej uciążliwy okazał się ten stan dla mieszkańców
pobliskich

bloków.

Mimo,

iż

mieszkali

od

strony

południowej

to

mówiąc

kolokwialnie ,,światła mieli jak na lekarstwo''. Do nasadzeń projektowych wybrano
drzewa, które w większości osiągają wysokość 15 m. Jedynie platany są drzewami
rosnącymi do 30 m wysokości, jednak jest ich bardzo niewiele. Wiek jaki mogą
osiągnąć platany to 300-400 lat, więc żeby wyrosnąć do 30 m to trochę im to zajmie.
Zamierzeniem projektanta było również połączyć ,,dwa światy'' czyli parku
i blokowiska. Stworzono na wzór okna i drzwi. Widok z zewnątrz parku w stronę
wnętrza powinien zachęcać do wejścia do środka i do zatrzymania się w nim. Z kolei
widok z wnętrza powinien uświadamiać, poprzez obraz blokowiska, iż nawet
w zurbanizowanym środowisku możemy poczuć dotyk piękna natury.
Zgodnie z zasadą kształtowania publicznych wnętrz parkowych zastosowano
pewną swobodę kompozycyjną i zróżnicowanie formalne doboru roślinnego. Aby
proponowana kompozycja była czytelna i zauważalna w skali rozległego wnętrza,
musi być złożona z licznych grup jednorodnych. Przede wszystkim wielkie grupy
jednorodne tworzą rododendrony oraz tawuła wczesna. Nadają one plastycznego
wyrazu całości kompozycji oraz harmonijności.
Odpowiedni dobór elementów w projekcie ma wywołać swoisty nastrój w
tworzonym wnętrzu. W tym przypadku obrano kierunek melancholii i zadumy.
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Motywem narzucającym ku temu jest płynąca woda w potoku Aleksander. Szum
wody zawsze wprowadza w stan spokoju i zadumy oraz psychicznego odpoczynku.
Rododendrony to jedne z najpiękniejszych roślin kwitnących. Ich bogactwo
kolorów poszczególnych odmian może przywrócić o zawrót głowy. W Parku Planty
brakuje takiego elementu kolorystycznego. Ta skarpa będzie początkiem istnych
zmian na tym obszarze. Różnobarwne wielkokwiatowe azalie, prezentują się dobrze
we

wszystkich

założeniach

naturalistycznych,

preferując

miejsca

słoneczne

i półcieniste.
4.2

Uprawa ziemi i sadzenie materiału roślinnego.

a).

Zalecenia jakościowe dotyczące ozdobnego materiału roślinnego.
Materiał szkółkarski wybierany do zakupu musi być czysty odmianowo,

wyprodukowany zgodnie z zasadami szkółkarskimi i odpowiadać określonym poniżej
wymaganiom.
Rośliny

muszą

być

prawidłowo

uformowane

z

zachowaniem

charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, długości pędów, równomiernego
rozkrzewienia i wybarwienia w przypadku roślin barwnolistnych. System korzeniowy
musi być dobrze wykształcony, bryła korzeniowa przerośnięta i odpowiednio duża
w zależności od gatunku i wieku rośliny.
Krzewy i pozostałe rośliny muszą mieć wysokości takie jakie podano w tabeli
(str. 4). Rośliny muszą być odpowiednio dla gatunku rozkrzewione. Rododendrony
nie mogą mieć chlorozy na liściach, gdyż świadczy to o ich ,,zagłodzeniu'' i braku
dostatecznej ilości żelaza (Fe++).
Podstawa określenia jakości materiału roślinnego: „Zalecenia jakościowe dla
ozdobnego materiału szkółkarskiego” - Związek Szkółkarzy Polskich.

b).

Uprawa ziemi i sadzenie drzew oraz krzewów w gruncie naturalnym.

Zasobność gleby na projektowanym terenie w składniki przyswajalne
(bezpośrednio

dostępne

roślinom

N:P:K)

powinna

być

wystarczająca.

Na przedmiotowej skarpie nie znajdują się gleby zdegradowane, mocno zasolone
i pozbawione życiodajnego dla roślin edafonu. Więc dlatego rośliny nie wymagające
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specyficznego pH należy posadzić bezpośrednio do gruntu rodzimego. Natomiast
krzewy z rodzaju Rhododendron sp. należą do roślin wrzosowatych i bezwzględnie
należy dołki

zaprawiać torfem wysokim o pH 4,5 – 5,5. Wszystkie rośliny

wrzosowate oprócz niskiego pH lubią również gleby przepuszczalne, pokryte
warstwą organicznej ściółki, która chroni ich płytko rozrastający się system
korzeniowy przed suszą, mrozem i zachwaszczeniem.

c).

Warunki odbioru prac ogrodniczych.
W przypadku krzewów i drzew w gruncie naturalnym sprawdzeniu podlega

prawidłowość sadzenia oraz zachowanie planowanych rozstawów.
Warunkiem odbioru będzie jakość materiału roślinnego, zgodność gatunkowa
i odmianowa sadzonego materiału z projektem, ilość wysadzonego materiału
roślinnego, prawidłowość przygotowania gleby oraz czystość wykonania prac
ogrodniczych.
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5.

Rośliny użyte w projekcie.
1. Platan klonolistny
Platanus acerifolia

Zdjęcie a).

Zdjęcie b).

2. Robinia akacjowa 'Frisia'
Robinia pseudoacacia

Zdjęcie c).
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Zdjęcie d).

3.

Klon czerwony 'Red Sunsed'
Acer rubrum

Zdjęcie e). Zabarwienie jesienne liści.

Klon pospolity 'Crimson King'
Acer platanoides
Zdjęcie g).
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Zdjęcie f).

4.

Surmia bignoniowa 'Aurea'
Catalpa bignonioides

Zdjęcie h).

5.

Azalie wielkokwiatowe
Rododendron

Zdjęcie j).
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Zdjęcie i).

Zdjęcie k).

Zdjęcie l).
6.

Różaneczniki wielkokwiatowe
Rododendron

Zdjęcie n).
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Zdjęcie m).

Zdjęcie o).

7. Tawuła wczesna 'Compacta'
Spirea arguta

Zdjęcie p).

12

Zdjęcie r).
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