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1. Stan obecny 

Obszar za budynkiem obejmuje parking oraz teren zieleni znajdujący się bezpośrednio za tym             

parkingiem. 

Układ kompozycyjny stanowią ścieżki w kształcie litery Y z charakterystycznym “rondem” oraz            

ścieżki wokół terenu wzdłuż muru i żywopłotu otaczającego teren. Ścieżki te wykonane są z asfaltu i                

mają przynajmniej kilkanaście lat. Wyraźnie nie przystają do obecnych wymagań estetycznych. Nie są             

jednak one w większym stopniu zniszczone. 

W środku “ronda” i w kliku innych miejscach znajdują się stare nasadzenia róż. Według            

informacji pracowników Przychodni kwitną one sporadycznie i nie stanowią waloru ozdobnego. 

W głębszej części terenu znajduje się kilkanaście krzewów i drzew wymagających oceny stanu            

zdrowia przez dendrologa. Część z nich koliduje z ciągami komunikacyjnymi i wymaga formowania            

zgodnie ze sztuką. 

Mur otaczający teren jest skutecznie obrośnięty przez winobluszcz, co stanowi największy           

walor estetyczny tego miejsca. 

W okolicach muru znajdują się ślady nasadzeń paproci, w dość dużych ilościach, które niestety            

zostały zaniedbane i przez brak podlewania (prawdopodobnie podczas tegorocznych uciążliwych          

upałów) wymarły. Pod murem od lewej strony terenu pozostały liście krokusów, które powinny zostać              

przycięte po przekwitnieniu kwiatów w celu wzmocnienia cebul na kolejny rok. 

Trawnik w stanie poniżej standardów miejskich, w duży stopniu zachwaszczony (dominacja           

roślinności dwuliściennej) wymagający odchwaszczenia, wertykulacji, piaskowania i dosiania. 

Na terenie znajdują się 3 ławki wymagające odnowienia. 

 

2. Założenia funkcjonalno - estetyczne rewaloryzacji 

Założeniem proponowanych prac jest udostępnienie terenu dla pracowników, pacjentów oraz          

studentów UM, którzy pojawili się w Przychodni w związku ze zmianą jej charakteru na Przychodnię               

kliniczną. Miejsce to może być przyjaznym miejscem odpoczynku i oczekiwania na zajęcia. Cele te              

zostaną osiągnięte poprzez: 

- stworzenie miejsc do siedzenia, zarówno poprzez odnowienie istniejących ławek, ich          

odpowiednie ustawienie, jak i dodatnie ich w głębszej części terenu 

- osłonięcie poprzez rośliny części wypoczynkowej od niezbyt przyjemnego terenu parkingu,          
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stworzenie kameralnej atomosfery zamiast efektu “ławek na środku i na widoku” 

- ogólną poprawę stanu wizualnego zieleni, wprowadzenie różnorodnych, ciekawych botanicznie         

roślin, nawiązujących jednak do roślinności rodzimej (głównie przez nasadzenia bylinowe i           

trawiaste). 

Punktem zaczepienia do wyboru kolorystyki roślin będzie brązowo-bordowy kolor winobluszczu na           

murze, który w okresie jego wybrawienia stanowi dominantę kolorystyczną. 

Z uwagi na niewysoki budżet wskazany przez pracowników, proponujemy podział prac na II etapy: 

- etap I: rewaloryzację okolicy “ronda” wraz z odnowieniem istniejących ławek, 

- etap II: dalsze prace w głębszej części terenu, stworzenie tam kolejnych miejsc            

wypoczynkowych z ławkami wraz z rewaloryzacją zieleni. 

 

3. Szczegóły etapu I 

3.1. Podział przestrzeni 

Proponujemy wykorzystanie i rozbudowanie koncepcji “ronda” wyznaczonego przez ścieżki.         

Ławki zamiast na chodniku, jak jest obecnie, sugerujemy przesunąć bezpośrednio za krawężnik, tak,             

aby nie utrudniać komunikacji, ale jednocześnie umożliwić korzystanie z nich bez schodzenia z             

wyasfaltowanej części.  

Oprócz roślin na rabacie “na rondzie” proponujemy rośliny wokół scieżek oraz za ławkami.             

Otaczając ławki roślinami, osłaniamy się od widoku z parkingu, a jednocześnie stworzymy przytulne             

“zakątki”. 

Ponieważ układ ronda wydaje się dość trywialny, proponujemy złamanie symetrii poprzez układ           

nasadzeń i ławek, tworząc jednak 3 jednakowe “moduły” tworzące rytm i podkreślające “cylindryczną”             

kompozycję. 
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3.2. Nasadzenia 

Z uwagi na to, że w przestrzeni tej znajduje się już spora ilość drzew i krzewów, zarówno soliterowych                 

jak i w formie żywopłotu nie rekomendujemy dalszych nasadzeń tego typu. 

Proponujemy nasadzenia bylinowe, głównie z traw ozdobnych, z domieszką roślin kwitnących.  
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A. 

 

Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 

Miskant chiński w odmianie o bordowo - kremowych 

kwiatostanach. Kwiatostany będą ozdobne przez 

całą zimę. Dorasta nawet do 2 metrów przy 

sprzyjąjących warunkach. Idealnie będzie 

prezentował się w środku “ronda”. 

B. 

 

Na obrzeżu ronda proponujemy mieszankę bylin, 

posadzonych “przypadkowo”, naturalistycznie. 

40%: Carex muskingumensis 

Turzyca - średnia trawa ok. 80 cm stanowiąca tło 

dla kwitnących liliowców i pustynnika. 

Uwaga: jeśli zastosowany zostanie liliowiec ‘Red 

Magic’, użyć niższej trawy. 

 

 

40%: Hemerocallis fulva / hybrida 'Red Magic' 

Liliowiec w odmianie z bordowymi kwiatami. 

Roślina wieloletnia, wytrzymała, obficie kwitnąca. 
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20%: Eremurus 'White Beauty Favourite' 

Pustynnik o niezwykłych kwiatostanach 

dorastających nawet ponad metr. Dodatek 

przyciągający uwagę. 

C. 

 

Heuchera x hybrida 'Regina' 

Żurawka w bordowym kolorze, niska roślina do 30 

cm, zachowuje formę w okresie zimowym. Kwitnie 

niepozornymi, chociaż urokliwymi kwiatostanami. 

Zamyka kompozycję stanowiąc najniższe piętro i 

kontrastuje. z wyższymi trawami po drugiej stronie 

“ścieżek”. 

D. 

 

Miscanthus sinensis 'Morning Light' 

Miskant o bardziej białych kwiatostanach. 

Wykorzystany jako tło dla czerwonej imperaty. 
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E. 

 

Imperata cylindrica 'Red Baron' 

Niska trawa o ognistym odcieniu czerwieni. 

Komentarza nie wymaga :) 

Będzie wymagała ocieplenia na zimę: po ścięciu 

zasypać grubą warstwą kory, lub przykryć słomą. 

F. 

 

Miscanthus sinensis 'Purpurascens' / 'Red Flame' 

Miskant o bordowo-brązowych liściach. Niezwykle 

oryginalna odmiana. Będzie tworzył gęste kępy o 

wysokości 150 cm, a w czasie kwitnienia nawet do 2 

metrów. Idealnie osłoni ławki. 

G. 

 

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 

Prawdopodobnie najpiękniejsza odmiana 

rozplenicy. Dorasta do 120 cm. Bardzo rozłożysta. 
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Rośliny, za wyjątkiem mieszanki bylin na “rondzie” (punkt B.), należy posadzić w rzędach lub po               

okręgach w równej odległości od łuków krawężnika. W przypadku mniejszych nasadzeń (C, E) sadzić w               

2 lub 3 rzędach w układzie “trójkąta”. 

Wszelkie zamiany odmian w przypadku braku dostępności skonsultować prosimy z projektantem. 

 

 Podsumowanie roślin i ich ilości m² szt. / m² 

szt. 

 na 1/3 

szt. na 

całość 

A. Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 3,2   12 

B. 40%: Carex muskingumensis 11,5 3,2  37 

 40%: Hemerocallis fulva / hybrida 'Red Magic' 11,5 3,2  37 

 20%: Eremurus 'White Beauty Favourite' 11,5 1,6  18 

C. Heuchera x hybrida 'Regina' 2,6 8 21 62 

D. Miscanthus sinensis 'Morning Light' 2,5 8 20 60 

E. Imperata cylindrica 'Red Baron' 2,3 10 23 69 

F. Miscanthus sinensis 'Purpurascens' / 'Red Flame' 2,5 6 15 45 

G. Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 2,0 6 12 36 

X. / powierzchnia pod ławką / 1,3    

 / róże do przesadzenia / 4,0    

 Razem roślin (szt.)    376 

 Powierzchnia do wyściółkowania razem 58,3    
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3.3. Pozostałe prace 

- Róże znajdujące się obecnie w miejscu nowych nasadzeń przejrzeć, najsilniejsze okazy          

przesadzić na prostokątną rabatę w przedniej, niezacienionej części trawnika. 

- Teren nasadzeń wyściółkować warstwą kory sosnowej, minimium 80 litrów na 2 metry            

kwadratowe. Zatrzyma ona wilgoć i stanowić będzie wykończenie rabaty. Zdecydowanie nie           

stosować żwiru ani grysu. 

- Ławki zalecamy odnowić w następujący sposób: 

- Rozkręcić części metalowe i drewniane. 

- Oczyścić drewno z warstwy farby typu emalia do czystego drewna i wymienić            

ewentualne nienadające się do ponownego użycia elementy. 

- Oczyścić z grubsza elementy metalowe 

- Elementy metalowe pokryć matową farbą w kolorze ciemnego szarego / antracytu           

przeznaczoną do metalu rdzewiejącego. 

- Elementy drewniane pokryć IMPREGNATEM zewnętrznym w kolorze jasnego drewna lub          

bielącym. Nie zalecamy odcieni drewna “czerwonego”. Jeśli oczyszczenie drewna nie          

powiedzie się w wystarczającym stopniu, użyć koloru ciemniejszego, ale koniecznie w           

zimnym odcieniu. 

- Zmontować po wyschnięciu przy użyciu nowych śrub ze stali nierdzewnych. 

 

4. Etap II - ogólne propozycje 

W kolejnym etapie sugerujemy: 

- Uzupełnić nasadzenia pod murem roślinami cieniolubnymi: hostami, paprociami, bluszczem. 

- W “zagłębieniach muru” zaprojektować ławki odpowiednio otoczone roślinnością w sposób nie           

kolidujący z komunikacyjną funkcją trawnika. 

- Uzupełnić pnącza innymi gatunkami, także zimozielonymi, aby mur był atrakcyjny cały rok. 

- Stworzyć przynajmniej pergolę na pojemniki śmietnikowe, obrośniętą pnączami - jest to           

alternatywa do budowania droższej altany śmientikowej. 

- Można również zaadaptować budynek parterowy do użytku studentów lub jako magazyn na            

narzędzia ogrodnicze. 
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5. Pielęgnacja 

Aby zieleń utrzymała się przez długie lata niezbędne jest wykonanie przynajmniej minimalnych            

zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności: 

- podlewanie min. raz na tydzień i min. raz na 2 dni w okresie upałów, 

- przycięcie traw na wiosnę, zaraz po odwilży, 

- zabezpieczenie imperaty “Red Baron” na zimę, 

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów liliowca, by nie zawiązywały się owoce, a rośliny           

ponawiały kwitnienie. 

 

Uwaga: rośliny sadzone są w pojemnikach szkółkarskich, głównie P9 (doniczkach o boku 9 cm),              

swoją dorosłą wielkość, prezentowaną na wizualizacjach i podaną w opisach, osiągnął mniej więcej w             

2. sezonie po posadzeniu. Ich rozstawa dobrana jest tak, aby zapewnić odpowiednią gęstość nasadzeń              

w okresie dorosłym.  
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