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1.

Cel i zakres opracowania
W związku z wycinką drzew i krzewów w wyniku przebudowy placu wraz z budową obiektu kubaturowego
przed Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie przy ulicy Adama Mickiewicza 9 zaproponowano
nasadzenia zastępcze, stanowiące rekompensatę wycinki kolizyjnej. Celem projektu nasadzeń zastępczych
jest przedstawienie rzetelnego planu zagospodarowania terenu szatą roślinną. Wyniki prac projektowych
przedstawiono graficznie na mapie.

2.

Opis terenu
Teren inwestycji znajduje się w centrum miasta Gniezno. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Obszar
opracowywania zlokalizowany jest na południowo zachodniej stronie budynku d. kinoteatru „Apollo", ob.
Teatru im. Aleksandra Fredry, przy ul. Mickiewicza 9, w granicach działek nr 73 i 74, oraz przy budynku d. hotelu
Francuskiego, ob. budynku usługowo-handlowego, zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 32 w granicach
działki nr 12/1 w Gnieźnie.
Obszar objęty inwestycją posiada nieduże różnice w rzędnych terenu. Większą część powierzchni stanowią
nawierzchnie biologicznie czynne (tereny porośnięte roślinnością niską oraz wysoką), ograniczone murkiem
ceglanym. Środkową część placu stanowi utwardzenie terenu przed dziedzińcem teatru, wykonane z kostki
betonowej. W jego centrum znajduje się rzeźba. Na terenie działek nie znajdują się żadne budynki, jednakże
leżą one w ścisłym sąsiedztwie obiektów budowlanych.
Dla umożliwienia przebudowy placu oraz budowy obiektu kubaturowego konieczna jest wycinka. Rosnące
na terenie drzewa stanowią kolizję dla realizacji projektu.
W ramach projektu zakłada się likwidację istniejącego założenia wraz z zielenią, murkami, rzeźbą i schodami
wejściowymi. Nowe zagospodarowanie terenu zakłada stworzenie przestrzeni bardziej otwartej dla
przechodniów i płynne połączenie przestrzeni przed teatrem z przestrzenią publiczną.

3.

Opis do projektu szaty roślinnej
Zaproponowano nasadzenia 17 drzew z gatunku platan klonolistny, które są wyprodukowane w specjalnej
formie tworzące tzw. „płaskie parasole”. Korona platanów rozpoczyna się na wysokości 4,40 m, obwód pnia
powinien mieć rozmiar min. 30-35 cm. Średnica korony wynosi 2,40 m. Platany mają być posadzone w trzech
rzędach, po obu stronach drogi dojazdowej do zaplecza teatru. Wysokość korony drzew (platan klonolistny)
nie może być niższa niż zaprojektowana, tzn. poniżej 4,40 m ze względu na to, iż drogą dojazdową będą
czasami wjeżdżać samochody ciężarowe „TIR”.
W celu urozmaicenia proponuje się posadzenie skupin krzewów z gatunkun hortensja drzewiasta o odmianie
‘Anebelle’ o pięknych kwiatach kwitnących w okresie VI-VIII w ilości 17 szt. Dodatkowo zaprojektowano byliny
i trawy ozdobne w ilości 634 szt. oraz pnącza zasłaniające mur w ilości 16 szt.
Zastosowane w projekcie odległości i rozstawy uzasadnia istniejąca kompozycja całego założenia.
Szczegółowy rozstaw roślin umieszczony został w zestawieniu tabelarycznym w niniejszym opracowaniu oraz
na rysunkach. Założona zieleń powinna zostać objęta 3 letnim okresem gwarancji i pielęgnacji. Przed
wykonaniem nasadzeń teren należy przygotować.
Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego:
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału
szkółkarskiego” – opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich, wyd. III poprawione i uzupełnione.
Warszawa 2013, jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnącza, rośliny
okrywowe i róże muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia,
numer normy.
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Drzewa

powinny

rosnąć

przynajmniej

jeden

pełny

sezon

wegetacyjny

w

pojemnikach,

z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo
rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem
odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić.
Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadać następujące cechy:
•

dla gatunku platan klonolistny (Platanus x acerifolifa) obwód pnia min. 30/35 cm, korona powinna być
wykształcona na wys. min. 4,40 m, średnica korony min. 2,40 m, minimum 10 pędów szkieletowych o średnicy
min. 1,5 cm, średnica bryły korzeniowej min. 120 cm. Wszystkie odstępstwa od niniejszych Wytycznych
dotyczące obwodu pnia drzew muszą być wyjaśniane i uzgadniane z Inspektorem Nadzoru terenów Zieleni,

•
•

roślina powinna być szkółkowana 3 krotnie,
drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę. Przyrost
ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, pędy powinny być liczne i rozłożone
równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,

•

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,

•

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą i siatką
drucianą do sadzenia wczesną wiosną lub rośliny produkowane w pojemnikach,

•

pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

•

przewodnik powinien być prosty,

•

blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

•

materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.
Drzewa – wady niedopuszczalne:

•

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

•

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

•

ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,

•

zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

•

martwice i pęknięcia kory,

•

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

•

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

•

dwupędowe korony drzew form piennych,

•

drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę,

•

złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

•

jednostronne ułożenie pędów korony drzew,
Krzewy:
Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

•

dostarczony materiał musi być w pojemnikach C-2 lub C-3,

•

pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),

•

liczba pędów min. 4 - 5 szt.,

•

rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm,

•

wysokość min. 30 - 40 cm,

•

średnica min. 30 cm – dotyczy krzewów iglastych

•

pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
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•

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,

•

materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

•

pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

•

krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany,
Krzewy - wady niedopuszczalne:

•

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

•

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

•

ślady żerowania szkodników,

•

oznaki chorobowe,

•

zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

•

martwice i pęknięcia kory,

•

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

•

jednostronne ułożenie pędów krzewów.
Byliny, pnącza, rośliny okrywowe – wymagania ogólne:
Rośliny kwietnikowe, byliny, pnącza, rośliny okrywowe do czasu wysadzenia muszą być zacienione, osłonięte
od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. Posiadać powinny następujące cechy:

•

dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

•

rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia ,

•

materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

•

pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

•

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne.
Byliny, pnącza, rośliny okrywowe – wady niedopuszczalne:

•

silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

•

ślady żerowania szkodników,

•

oznaki chorobowe,

•

zwiędnięcie i pomarszczenie częściach naziemnych i korzeni,

•

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

•

zwiędnięcia liści i kwiatów,

•

uszkodzenia pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,
Projektowane rośliny należy sadzić we wskazanym rozstawie i we wskazanych w projekcie miejscach.
Sposób sadzenia
Sadzenie drzew:
Sadzenie drzew obejmuje zakup, dostarczenie i posadzenie drzew zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz
z ustaleniami z INTZ o obwodzie pnia min. 18/20 cm.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

•

doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 1,2 x 1,0 m dla drzew sadzonych o obwodzie pnia min. 18/20
cm,

•

dla drzew z gatunku platan klonolistny doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 2,0 x 2,0 m,

•

przed wysadzeniem roślin teren powinien być odchwaszczony,

•

podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na
osobne pryzmy,

•

doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego,

•

ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie,

•

przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną lub kompostową,
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•

ziemię urodzajną lub kompostową do zaprawy dołów pod nasadzenia należy zmieszać z hydrożelem w celu
zabezpieczania systemów korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrożelu zgodnie z zaleceniem
producenta),

•

zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta – zastosowanie mikoryz w przypadku
budowy lub przebudowy dróg publicznych,

•

roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie
sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej
czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że
będzie tworzyć ona „górkę”,

•

należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy
bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,

•

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

•

po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania
poszczególnych korzeni,

•

nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew
należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,

•

cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać,

•

po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia
drzewa średnicy 120 cm,

•

po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, od 40 do 50 l na 1 drzewo. Pierwsze podlanie
nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później
niż po 30 minutach,

•

po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej gleby należy wykonać ściółkowanie drzew,

•

drzewo należy mocować za pomocą metody GEFA (mocowanie podziemne bryły drzew) – dostosowane
do wielkości drzewa: zestaw do drzew do 25 cm obwodu, zestaw dla drzew do 35 cm obwodu,

•

po posadzeniu należy zamontować osłonki na pnie drzew z tworzywa sztucznego, koloru zielonego,
perforowanego, z możliwością regulacji średnicy,

•

przy sadzeniu drzew w pasach drogowych, parkingach, miejscach postojowych powinno się zamontować
system nawadniająco-napowietrzający, tzn.: rurę drenarską fi 10 cm, którą układa się poprzez okręcenie
wokół systemu korzeniowego – pozostawiając swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego.
Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać nad ściółkę (kora, zrębki). Po zasypaniu dołu oraz
uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy ściółki rurę drenarską należy przyciąć do wysokości
1 cm nad korę oraz zamknąć ją specjalną nakrętką,

•

przy sadzeniu drzew na parkingach, wokół miejsc postojowych należy zamontować bariery ochronne do
drzew – konstrukcja wykonana jest z rury stalowej fi 60,3x2,9 mm, wysokości 1,6 m i szerokości 0,9 m
ocynkowanej metodą ogniową. Dla wzmocnienia zakotwienia część podziemną zalać betonem,

•

misę przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą ściółki (kora sosnowa, zrębki),

•

Po zakończeniu sadzenia należy teren wokół uporządkować. Odbiór materiału roślinnego dokonywany
będzie w obecności i akceptacji zarówno INTZ, jak i przedstawiciela Wykonawcy.
Sadzenie krzewów:
Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewów.
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów, pnączy i roślin okrywowych:

•

krzewy należy sadzić w ilości i rozstawie oraz kształcie rabaty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z
ustaleniami z INTZ,

•

przed wysadzeniem roślin teren powinien być odchwaszczony,
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•

zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia zgodnie z ustaleniami z INTZ,

•

wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na głębokości 30cm i szerokości całego terenu przeznaczonego pod
grupy krzewów,

•

rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm głębokości oraz
szerokości każdej z kompozycji,

•

w przypadku, gdy krzewy będą sadzone punktowo, doły powinny mieć następujące wymiary: średnica
i głębokość 0,3 m,

•

w przypadku sadzenia krzewów uzupełniających lub punktowo, należy sadzić rośliny z pełną zaprawą dołów
ziemią urodzajną,

•

ziemię urodzajną lub kompostową do zaprawy dołów pod nasadzenia należy zmieszać z hydrożelem w celu
zabezpieczania systemów korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrożelu zgodnie z zaleceniem
producenta),

•

zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta – zastosowanie mikoryz w przypadku
budowy lub przebudowy dróg publicznych,

•

wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów, zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z uzgodnieniami z INTZ,

•

posadzić uprzednio podlane rośliny,

•

dwukrotne podlanie obsadzeń, używając od 10 do 20 l wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie później
niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30
minutach,

•

po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej gleby należy wykonać ściółkowanie krzewów,

•

jeśli zachodzi potrzeba przycięcia roślin po posadzeniu, należy uzgodnić to z INTZ,

•

wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków,

•

uporządkowanie terenu sadzenia oraz wokół niego, usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń, w
tym pojemników, folii itp.
Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy sadzeniu krzewów należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej
pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności
na weekend.
Pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych
Pielęgnacja drzew
W pierwszych latach po posadzeniu pielęgnacja polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymywaniu
mis wokół drzew w prawidłowym kształcie, nawożeniu, uzupełnianiu ściółki, uzupełnianiu i poprawianiu pali,
cięciu, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz
wymianie obumarłych roślin.
Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych. Efekt podlewania drzew,
szczególnie w terminie wiosennym, ocenia się po wyglądzie roślin, dlatego też w przypadku obumarcia
drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymianą drzewa na nowe zgodnie
z wymogami ST i poleceniami INTZ na koszt Wykonawcy.
Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokół drzew, utrzymywaniu prawidłowego kształtu misy,
utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, powierzchnia ich nie może przekroczyć
średniego stopnia zachwaszczenia. Nawożenie młodych drzew powinno odbywać się w sezonie wiosennym
(max. do połowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max. do połowy października) nawozami
wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości zalecanej przez producenta.
O terminie zabiegu należy poinformować INTZ z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania się
przenawożenia drzew, szczególnie nawozami azotowymi. Uzupełnianie ściółki (kora, zrębki) powinno
odbywać się tak, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm.
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Wymiana, uzupełnienie i poprawienie pali przy drzewach oraz taśm mocujących, powinno odbywać się w
miarę potrzeby.
Wykonywać cięcia formujące w miarę potrzeby, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte lub
krzyżujące się gałęzie.
Młode drzewa należy kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie
należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 20% populacji roślin
porażonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski młodych drzew należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U. z 2014, poz.621.
Wymiana roślin – w przypadku, gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie
sezonu wegetacyjnego, należy je natychmiast wymienić, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami
jakościowymi zawartymi w ST w konsultacji z INTZ. Drzewa powinny mieć roczny przyrost nie mniejszy niż 10%.
W przypadku prowadzenia niewłaściwej pielęgnacji skutkującej obumarciem (tj.,np. zbrązowieniem albo
opadnięciem liści w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu) Wykonawca zmuszony będzie do wymiany
materiału roślinnego – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.
Wygrabienie wiosenne liści należy wykonywać w terminie do 15 kwietnia w zależności od warunków
atmosferycznych oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć.
Wygrabienie jesienne liści należy wykonywać w terminie do 15 listopada w zależności od warunków
atmosferycznych oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie
trwania prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w
ruchu.
Pielęgnacja krzewów, pnączy, roślin okrywowych
Pielęgnacja polega na: podlewaniu (dotyczy skupin młodych), odchwaszczaniu, nawożeniu, uzupełnianiu
ściółki, przycinaniu krzewów, usuwaniu obumarłych pędów, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i
choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumarłych roślin, usuwaniu samosiewów.
Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewów z kolcami i bez kolców, powierzchnia ich nie może
przekroczyć średniego stopnia zachwaszczenia
Prześwietlanie krzewów polega na przycięciu ich sekatorem z wycięciem zbędnych pędów za pomocą piłki
ręcznej i sekatora, zebraniu gałęzi i ich wywozie.
Odmładzanie krzewów polega na wycięciu starych pędów przy użyciu piłki ręcznej i sekatora, zrębkowanie
gałęzi i wywóz.
Nawożenie krzewów powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max. do połowy czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max. do połowy października) nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku
i odmiany roślin, w ilości zalecanej przez producenta. Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się tak, aby jej
warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm.
Wykonywać cięcia krzewów w miarę potrzeby. Należy przycinać złamane, chore, przemarznięte lub
krzyżujące się gałęzie.
Skupiny krzewów należy kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne
porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin w konsultacji z INTZ. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego
20% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski krzewów należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U. z 2014, poz.621 oraz
zawiadomić INTZ o rodzaju i ilości użytego środka.
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Krzewy powinny mieć roczny przyrost nie mniejszy niż 10%. W przypadku prowadzenia niewłaściwej pielęgnacji
skutkującej obumarciem (tj. np. zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 60% korony drzewa czy
krzewu), Wykonawca zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego – termin wymiany roślin do
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.
Wygrabienie wiosenne liści należy wykonywać w terminie do 15 kwietnia w zależności od warunków
atmosferycznych oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć.
Wygrabienie jesienne liści należy wykonywać w terminie do 15 listopada w zależności od warunków
atmosferycznych oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć.
Usuwanie samosiewów polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewów.
Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pielęgnacji krzewów należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy, nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Liczna roślin
(szt.)

DRZEWA LIŚCIASTE
2

Platanus x hispanica

platan klonolistny

17

hortensja drzewiasta 'Anabelle'

9

KRZEWY LIŚCIASTE
3

Hydrangea arborescens 'Anabelle'

BYLINY i TRAWY OZDOBNE
4

Hakonechloa macra 'Aureola'

hakonechloa smukła 'Aureola'

24

5

Heuchera hybrida 'Creme Brule'

żurawka ogrodowa 'Creme Brule'

24

6

Pachysandra terminalis

runianka japońska

112

7

Festuca glauca

Kostrzewa sina

229

8

Pennisetum alopecuroides’ LittleBunny’

rozplenica japońska ‘Little Bunny’

277

9

Miscanthus sinensis ‘Adagio’

miskant chiński ‘Adagio’

27

10

Clematis 'Bill McKenzie'

powojnik 'Bill McKenzie'

10

11

Vitis riparia

winorośl pachnąca

6

PNĄCZA

szczególności na weekend.
Pielęgnacja żywopłotów
Pielęgnacja żywopłotów polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy młodych żywopłotów oraz z
systemem nawadniającym), odchwaszczaniu, nawożeniu, uzupełnianiu ściółki, cięciu, kontrolowaniu
porażenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumarłych roślin.
Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na pieleniu żywopłotów, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastów
i ich wywozie.
Nawożenie żywopłotów powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max. do połowy czerwca) oraz w
sezonie jesiennym (max. do połowy października) nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego
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gatunku, odmiany roślin i terminu zabiegu, w ilości 8kg/100m2. Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się na
bieżąco, tak aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm.
Pierwsze cięcie żywopłotów należy wykonać do końca kwietnia.
4.

Spis wybranych w projekcie roślin
W doborze gatunkowym i odmianowym zastosowano gatunki roślin, które mają walory ozdobne pod
względem kwitnienia, formy czy pięknego wybarwienia liści w okresie jesiennym. W celu urozmaicenia
projektowanego terenu zastosowano również gatunki roślin z grupy traw ozdobnych.
Skrócony opis gatunkowy

Platanus x hispanica - platan klonolistny – forma formowana
Duże drzewo z rozłożystą koroną, o oryginalnej łuszczącej się dużymi płatami korze. Osiąga 20-30 m wys. i 25
m szer. Liście podobne do liści klonu, jesienią brązowozielone. Owoce ozdobne, zwisające na długich
szypułkach, pozostają na drzewie do wiosny. Preferuje miejsca słoneczne i ciepłe, gleby żyzne. Dobrze znosi
warunki miejskie i cięcie. Doskonałe drzewo do dużych założeń parkowych i do obsadzania szerokich ulic.
Prezentowana form nie osiągnie w/w rozmiarów, ponieważ jest od początku produkcji w szkółce formowana
na określoną formę.

Szerokość korony: 2,40 m

wys. pod koronę: 4,40 m
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Hydrangea arborescens 'Anabelle' - hortensja drzewiasta 'Anabelle'

Kwiatostany ok. 20 cm średnicy, kremowo białe kwiaty, a właściwie kwiatostany, złożone z wielu płonych
kwiatków. Kwitnie na jednorocznych pędach. Jest to średniej wielkości, szeroko ugałęziony i wyprostowany
krzew z wieloma głównymi pędami. Osiąga 1-1,5 m wysokości. Roczny przyrost to ok. 20 cm. Liście sezonowe,
jasno zielone, eliptyczne, 8-15 cm długie, nie przebarwiające się jesienią. Pojedyncze płone kwiaty są duże,
1,7-2,3 cm, zebrane w kuliste baldachogrona, początkowo zielonkawe, następnie kremowo białe (VI-VIII). Nie
zawiązuje owoców. Hortensja drzewiasta Anabelle jest krzewem mało wymagającym i dość odpornym na
niskie temperatury. Może rosnąć zarówno w słońcu jak i w lekkim cieniu. Lepiej kwitnie na glebach żyznych
i próchnicznych. Nie lubi podmokłych glin i innych ciężkich gleb, tzw. zimnych. Co kilka lat w miarę potrzeby
przeprowadza się po kwitnieniu cięcia odmładzające, które polegają przede wszystkim na usunięciu pędów
suchych, połamanych i starych. Zaschnięte kwiatostany długo zdobią roślinę i można je usunąć dopiero
wczesną wiosną.
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Hakonechloa macra 'Aureola' - hakonechloa smukła 'Aureola'

Tworzy niski kopiec łukowato wygiętych liści. Jest podobna do karłowego bambusa, bez tendencji
ekspansywnych. Kępy rosną wolno, ale w końcu sprawiają, że uzyskujemy spektakularny efekt, zwłaszcza na
brzegu rabaty.
Dość egzotyczny wygląd tej trawy i kaskadowe narastanie, stanowi o jej powodzeniu, dodatkowo jeszcze
paskowane liście w jaskrawym żółto-zielonym kolorze dodają energii i blasku. Posadzona na rabacie
widoczna jest z daleka, nawet jeśli rośnie w nieodpowiednim towarzystwie. Może rosnąć w półcieniu, tylko
nieco słabiej się wybarwia
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Heuchera hybrida 'Creme Brule' - żurawka ogrodowa 'Creme Brule'

Żurawki są bardzo dekoracyjne ze względu na różnobarwne liście, zachowujące swój wdzięk także zimą
Odmiana "Creme Brule" ma niezwykle efektowne ubarwienie liści, górna strona blaszki liściowej jest
karminowo-brzoskwiniowa, natomiast dolna ciemnoczerwona. Roślina charakteryzuje się zwartym pokrojem
i niskim wzrostem, dorasta do 20 cm wysokości, tworząc kępy o średnicy 20 cm. Od czerwca do sierpnia
zakwitają kremowe kwiaty, zebrane w luźne wiechy wysokości 30 cm. Żurawki ykorzystać można do tworzenia
barwnych plam lub obwódek. Żurawki wymagają gleby świeżej, próchnicznej, żyznej, umiarkowanie
wilgotnej, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Miejsce uprawy odmiany "Creme Brule" powinno być
ocienione lub o wystawie północnej.
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Pachysandra terminalis - runianka japońska

Zimozielona krzewinka, rozrastająca się podziemnymi rozłogami. Osiąga 20 cm wys. Liście skórzaste,
połyskliwe. Kwiaty w gęstych gronach, niewielkie, białe, w IV. Uprawiać w miejscach nie za suchych.
Polecana na zadarnienia na dużych powierzchniach. Liczba roślin na 1 m²-16

Festuca glauca - Kostrzewa Sina

Niska roślina o zwartym pokroju dorastająca do 30cm. Posiada bardzo regularny, rozłożysty, półokrągły
pokrój. Dobrze rośnie praktycznie w każdej glebie na stanowiskach słonecznych lub półcieniu Sadzi się ją
pojedynczo jako element dominujący lub w grupie tworząc pełną płaszczyznę w jasnej, zimnej tonacji.
Charakteryzuje się pięknymi, seledynowo - błękitnymi barwami.
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Pennisetum alopecuroides ‘ Little Bunny’ - rozplenica japońska ‘ Little Bunny’
Ozdobna trawa tworząca gęste kępy, wysokości do 50 cm. Liście wąskie, zielone, dł. 30-60 cm. Kwiatostany
wąskolancetowate, długości 5-20 cm, żółtawe, brązowawe z rozstrzelonymi ośćmi długości do 3 cm, od VIIIX. Wymaga ciepłych, cienistych miejsc, osłoniętych przed silnymi wiatrami. Konieczne jest zabezpieczenie
przed mrozem na czas zimy. Obumarłe liście ścina się dopiero wiosną. Polecana do tworzenia rabat. Do
sadzenia 2-3 w grupie.
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Miscanthus sinensis - ‘Adagio’

Odmiana "Adagio" przypominająca wyglądem delikatną wiechę tworzy kępy, które razem z kwiatostanami
osiągają wysokość do 80 cm. Ozdobą są szczególnie kwiatostany, które u tej odmiany są kremowo-białe.
Roślina charakteryzuje się lekkim rozłożystym pokrojem o ażurowej strukturze. Kwiatostany pojawiają się od
października do listopada. Roślinę można sadzić grupami w jasnych narożnikach ogrodów, w sąsiedztwie
murów, innych bylin, w pobliżu zbiorników wodnych lub pojedynczo jako akcenty w miejscach szczególnie
eksponowanych. Wymaga żyznych gleb oraz stanowisk umiarkowanie wilgotnych, wilgotnych i słonecznych.
Na zimę zaleca się rośliny przykryć.
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Clematis 'Bill MacKenzie' - powojnik 'Bill MacKenzie'

Pnącze owijające się wokół podpór za pomocą ogonków liściowych. Silnie rosnąca odmiana, osiągająca do
6 m wysokości (4 m rocznie). Liście zielone od końca kwietnia do mrozów. Pąki kwiatowe zielonożółte,
przewisające. Kwiaty żółte, średnicy 7 cm, częściowo otwarte, o grubych, szerokich działkach, wypełnione
beżowymi pylnikami na purpurowobrązowych nitkach. Kwitnie bardzo obficie, od VI do IX. Po przekwitnięciu
jego ozdobe stanowia jedwabiste owocostany. Roślina o małych wymaganiach glebowych, zadawala się
przeciętną glebą. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o
odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb zalewanych, podmokłych, zbyt ciężkich,
gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Preferuje stanowiska dobrze oświetlone. Cięcie dowolne. Można
ciąć silnie wczesną wiosną.
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Vitis riparia - winorośl pachnąca

Bardzo ładne, silnie rosnące pnącze o pachnących kwiatach. Liście duże, jasnozielone, jesienią przebarwiają
się na żółto. Kwiaty białe, pachnące, niepozorne pojawiają się od maja do czerwca. Odmiana ta dorasta
do 10m wysokości (ok. 2m rocznie). Cięcie przeprowadzać należy w miarę potrzeb, gdy przeszkadza
sąsiadującym roślinom. Zabieg ten najlepiej wykonywać późną jesienią oraz zimą (przed rozpoczęciem
wegetacji), lub latem po częściowym zdrewnieniu nowych przyrostów, bo "płacze". Roślina ma małe
wymagania glebowe, toleruje suszę, jest bardzo mrozoodporna. Z powodzeniem można uprawiać ją nawet
na ubogim podłożu. Najlepiej rośnie i przebarwia się posadzona na stanowisku słonecznym lub półcienistym.
Podpór czepia się wąsami. Polecana jest do uprawy przy ogrodzeniach, altanach, kratkach i różnego rodzaju
mocnych podporach ogrodowych. Świetna roślina osłonowa i maskująca. Doskonale nadaje się do
okrywanie brzydkich budowli, wysokich ogrodzeń. Odmiana szczególnie polecana do stosowania w zieleni
miejskiej do okrywania parkanów oraz ekranów akustycznych.
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II.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW
NR RYS.

NAZWA RYSUNKU

SKALA

1
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