
W półdzikich częściach 
parku, na skraju polan 
rekreacyjnych dozwo-
lone będzie budowanie 
własnych konstrukcji z 
wikliny, trzciny i patyków 
pozyskanych z cyklicz-
nego koszenia roslinnych 
umocnień brzegowych 
kanału. 

PZ_B

Plac przy hali sportowej 
słuzyc bedzie równiez 
jako wielofunkcyjny 
skatepark dla rolek, 
rowerów, hulajnóg oraz 
deskorolek, w tym dla 
desek carver wave. 
Plac będzie oddzielony 
od zabudowy mieszka-
niowej budynkiem hali 
sportowej, dzieki czemu 
hałas nie będzie uciążli-
wy dla mieszkańcówsą-
siedniego osiedla.

R_S

Na piaszczystej wydmie 
poprzecinanej niewiel-
kim wąwozami znajduje 
się ścieżka linowa - plac 
zabaw rozpięty na słu-
pach pomiedzy drzewa-
mi na wysokości umozli-
wiającej zabawę w parku 
linowym bez asekuracji. 

PZ_L

Pomiędzy porzuconymi 
prefabrykatami z że-
rańskich fabryk domów 
znajdują sie urządzenia 
sportowe do parkouru i 
kalisteniki.

R_S

Podesty pływające 
tworzą kameralne prze-
strzenie wypoczynkowe 

otoczone roślinnością 
szuwarową.  Są to rów-
nież wygodne stanowi-

ska wędkarskie. 

legenda

nawierzchnie piesze asfaltowe (asfalt SMA na 
bazie bezbarwych  żywic w kolorze piaskowym, 
piaskowany)

nawierzchnie mineralne 

nawierzchnie rowerowe (asfalt SMA na bazie 
bezbarwnych  żywic w kolorze szarym, piaskowa-
ny)

nawierzchnie bulwaru z prefbrykatów betono-
wych z terenu opracowania uzupełnione nowym 
materiałem

wielkoformatowe płyty betonowe

tarasy i podesty drewniane, pomosty

woda - urządzenia i atrakcje wodne (pluskawisko)

drzewa istniejące i projektowane
w ramach wielolteniego programu wspomaganej sukcesji wprowadzane będą gatun-
ki rodzime typowe dla siedlisk gradowych i borów z uwzględnieniem wystepowania 
gleby zanieczyszczonej ptasimi odchodami (ornitogenicznej).
przkładowe gatunki: dąb pospolity,  topola osika, grab pospolity, lipa drobnolistna, 
olsza szara, brzoza brodawkowa, klon jawor

łąki siane oraz runo 
te nasadzenia będa obejmowały znaczną powierzchnię terenów otwartych i póło-
twartych, poszczegóne obszary parku będa koszone z różna częstotliwościa w celu 
utrzymania muraw o róznym przeznaczeniu. Runo sadzone będzie w celu wzbo-
gacenia istniejącego runa w zadrzewieniach jako element programu wspomaganej 
sukcesji. Stosowane będa gatunki rodzime.

ozdobne rabaty bylinowe o charakterze naturalistycznym projektowane będą w 
oparciu o praktykę projektownych ekosystemów - dobór roślin bedzie uwzględniał 
możliwości roślin do wzajemnego wspierania i jednocześnie ograniczania dzięki wy-
korzystaniu roślin o różnorodnych strategiach życiowych. Rabaty kształtowane będa 
z gatunków rodzimych np. trzęślice, parzydło leśne, bodziszki, czosnek główkowaty  
oraz obcych  nieinwazyjnych jak  jeżówki, szałwia, krwiściąg, czyściec

na nabrzeżu po stworzeniu korzystniejszych warunków dla bytowania roślin przez 
stworzenie ązurowych umocnień umożliwiających przerastanie korzeni, wspierane 
będzie tworzenie się szuwarów trzcinowych oraz innych zbiorowisk przybżeżnych. 
Umocnienia kamienne obsadzone będą zrzezami zywej wierzby purpurowej (wikli-
ny), która będzie odmładzana w cyklach co kilka lat w celu kształtowania widoku 
oraz pozyskania budulca biologicznego do wzbogacenia stref bioróżnorodności w 
parku (schronienia dla zwierząt,) oraz do konstrukcji w strefach zabawy kreatywnej 
dla dzieci.

plansza nr 4


