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I. WSTĘP
1. Problematyka związana z obszarem badań
Zbiorniki wodne zarówno naturalne jak i stworzone przez człowieka uszlachetniają
krajobraz. Wzbogacają go nie tylko pod względem wizualnym, ale przede wszystkim działają
korzystnie na wiele aspektów biologicznych i antropogenicznych.
Zbiorniki mogą być wykorzystane jako stawy rybne, co tworzy nie tylko obszar
działalności dla wędkarzy, ale tworzy też nowy ekosystem, bardzo korzystny pod względem
zróżnicowania ekologicznego. Staje się mieszkaniem dla wielu gatunków ptaków i owadów.
Stawy to jeden z najłatwiejszych sposobów oczyszczania wód, poprzez naturalny obieg
materii w obrębie zbiornika. Dla mieszkańców niemałe znaczenie ma retencja. Woda pojawia
się w zbiornikach na wiosnę po roztopach śniegu, gdy jest jej w nadmiarze oraz w ciągu roku
z wód opadowych. Oddawana jest zaś w lecie, w okresie suszy1.
Stawy spełniają bardzo ważną rolę przeciwpowodziową. Aby były funkcjonalne woda nie
musi być w nich przez okres całego roku. Ważne, aby miała gdzie gromadzić się, gdy jest jej
w nadmiarze. Aby utrzymać bardziej stały poziom wód istnieje możliwość uszczelnienia
stawu. Na rynku jest bardzo duży wybór materiałów syntetycznych oraz naturalnych
nietoksycznych dla środowiska.

Ryc. 1 Zdjęcie satelitarne centrum miasta z zaznaczeniem opracowywanego terenu
źródło: https://maps.google.pl/

Obszar opracowania znajduje się w części przemysłowej miasta. Otoczenie ma charakter
prosty, bryłowy, nowoczesny i funkcjonalny, co w pewnym stopniu narzuca kierunek

1

Karoń Krzysztof, Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb, [w:] Kultura Wsi, luty 2011
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projektowania. Wykorzystując potencjał miejsca można stworzyć cichy zakątek w mieście do
spędzania wolnego czasu zarówno dla przyjezdnych jak i mieszkańców z różnych grup
wiekowych.
2. Cel i zakres pracy
Celem badań była ocena przydatności osadu dennego, bagrowanego ze zbiorników
wodnych, pod kątem wykorzystania go w środowisku, do poprawy właściwości fizycznych
i chemicznych gleb. Zakres niniejszej pracy obejmuje również regulację brzegów
i wypoziomowanie terenu wokół zbiorników oraz odnowienie ulicy dojazdowej. Kolejnym
celem pracy było stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz
poprawę walorów estetycznych. Miejsce ma bardzo duży potencjał ze względu na położenie
w bliskiej odległości od centrum Żabna, przy drodze prowadzącej do zamieszkanej przez
wiele ludzi dzielnicy Konary. Znajduje się tam dużo cennych okazów wierzby płaczącej Salix
pendulina ‘Elegantissima’, do niedawna stawy były stale wypełnione wodą. Jest to bardzo
ważne miejsce na mapie Żabna, mieszkańcy mają do niego sentyment. Dlatego ważne jest aby
poprawić walory i stworzyć obszar przyjazny mieszkańcom i turystom. Zwiększenie
atrakcyjności miasta może zachęcić ludzi do osiedlania się w okolicy i przyczynić się do
wzrostu ruchu turystycznego.
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II. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA
1. Stan istniejący obszaru opracowania
Obszar opracowania obejmuje teren przy ulicy św. Jana w Żabnie. Sąsiaduje on ze
stadionem miejskim, zakładami przemysłowymi oraz z domami mieszkalnymi. Jest to obszar
o powierzchni ok. 1,6 ha, który został naturalnie podzielony na trzy części: całkowicie
wysuszoną część pokrytą roślinnością trawiastą, obszar lekko podmokły z wyższą
roślinnością łąkową oraz część podmokła pokryta trzciną wodną. Objęte badaniami zbiorniki
wodne w Żabnie zostały w dużej części zasypane materiałami pozostałymi po remontach
dróg. Przez wiele lat wprowadzane były do nich ścieki i inne zanieczyszczenia. Wpadały do
nich wody powierzchniowe z pobliskich pól, co wiąże się z przedostaniem się do stawów
pestycydów i nawozów. W pobliżu znajdują się czynne zakłady przemysłowe. Wszystkie te
czynniki mogły mieć duży wpływ na zanieczyszczenie osadu dennego zbiorników. Przez
wiele lat blisko obszaru opracowania prowadziły działalność zakłady produkujące elementy
i podzespoły elektroniczne. Wzdłuż północnej granicy opracowania znajduje się droga
w średnim stanie, zbyt wąska jak na warunki miejskie, o rozmytych granicach. Do połowy
długości drogi dobiega chodnik, który również nie jest w zbyt dobrym stanie. Przy głównej
ulicy św. Jana brakuje chodnika, piesi poruszają się wzdłuż parkingu, co może być
niebezpieczne zarówno dla nich, jak i prowadzących pojazdy. Na terenie opracowania
znajduje się kilkanaście słupów telekomunikacyjnych. W południowo zachodniej części
znajduje się nowo wybudowany parking oraz strefa wypoczynku z ciekawymi roślinami
i małą architekturą.

Ryc. 2 Stan istniejący opracowywanego terenu
Fot. Agata Czarna
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Niedaleko granicy opracowania na skrzyżowaniu ul. św. Jana i ul. Kilińskiego znajduje się
kapliczka św. Jana Nepomucena. Usytuowanie kapliczki stanowi zagrożenie, gdyż wchodzi
w pas drogowy zasłaniając widok kierowcom. Jest to miejsce, które ma potencjał ze względu
na stare okazy drzew i usytuowanie w pobliżu centrum miasta. Możliwe jest przywrócenie
wody do stawów, będzie to jednak wymagało gruntownego oczyszczenia i przygotowania
terenu.

Ryc. 4 Kapliczka św. Jana
Fot. Agata Czarna

Ryc. 5 Skrzyżowanie przy obszarze opracowania
Fot. Agata Czarna

2. Warunki klimatyczne i ocena stanu środowiska
Na terenie Gminy Żabno warunki glebowe sprzyjają działalności rolniczej. Występują
tu żyzne gleby przeważnie o odczynie kwaśnym lub bardzo kwaśnym: darniowo–bielicowe,
piaszczysto-gliniaste oraz mady związane z bliską odległością od Dunajca. Klimat
umiarkowanie ciepły oraz najdłuższy w Polsce okres wegetacji, około 220 dni. Zagrożenie
powodziowe wzrosło w ciągu ostatnich lat w dolinach rzek i potoków ze względu na dużą
intensywność opadów.2 W mieście nie ma wielu czynników utrudniających wegetację. Ruch
samochodowy jest niewielki, powietrze i gleba nie są znacznie zanieczyszczone.

2

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno
Obszar I, II, III, Tarnów 2009
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III. WALORYZACJA I WYTYCZNE PROJEKTOWE
1. Analiza historyczno-kompozycyjna obszaru
Podstawą analizy historycznej są mapy uzyskane z Archiwum Map Wojskowego
Instytutu Geograficznego. Najstarsze mapy pozwalają wywnioskować, iż stawy miały dużo
większą powierzchnię w poprzednich stuleciach i połączone były z ciekami wodnymi
dopływającymi do Dunajca. Układ wód miał bardzo duży wpływ na usytuowanie Żabna
oraz lokalizację budynków mieszkalnych i kościoła. Żabno powstało na dawnym nad
dunajeckim szlaku handlowym pod koniec XIV wieku, gdy królowa Jadwiga zatwierdziła dla
niego prawo magdeburskie. Dunajec i stawy miały od zawsze bardzo duże znaczenie dla
miasta. To co łączy wszystkie legendy o powstaniu Żabna to czynnik, który zatrzymał
pierwszych osadników w tym właśnie miejscu. Wiąże się on ze stawami pełnymi żab.

Ryc. 6 Mapa Kummersberga z 1855 roku
źródło: Wojskowy Instytut Geograficzny

Ryc. 7 Atlas Geologiczny Galicji 1888 r.
źródło: Wojskowy Instytut Geograficzny

Ryc. 8 Mapa Taktyczna Polski 1931 r.
źródło: Wojskowy Instytut Geograficzny

Ryc. 9 Mapa aktualna 2015 r.
źródło: http://www.geoportal.gov.pl/
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Ryc. 10 Zawody łyżwiarskie 1961 r.
źródło: P. Domański, Żabno A-Z

Ryc. 11 Widok na Żabno od strony błoń 1940 r.
źródło: P. Domański, Żabno A-Z

Ryc. 12 Żabno od strony błoń 1940 r.
źródło: P. Domański, Żabno A-Z

Ryc. 13 Staw przy ul. Św. Jana 1940 r.
źródło: P. Domański, Żabno A-Z

Wiele starszych mieszkańców ma duży sentyment do stawów przy ul. Jana. Zwłaszcza
ze względu na jazdę na łyżwach i wielogodzinne przesiadywanie w tym miejscu z kolegami.
Zanim wybudowano drogi asfaltowe ogromną atrakcją dla dzieci była przejażdżka saniami
zaprzężonymi w konie nad stawy. Przeprowadzając wywiad terenowy okazało się, że temat
renowacji stawów wzbudza duże zainteresowanie. Mieszkańcom zależy na odtworzeniu
stawów z zachowaniem dawnego klimatu miejsca.
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2. Możliwość wykorzystania osadów dennych na obszarze projektowanym
Osady denne powstają na dnie zbiorników wodnych zmniejszając ich zdolność
retencyjną. Dla jej przywrócenia stosuje się zabieg bagrowania, czyli wydobycia osadów
z dna zbiornika. Są one cenne przyrodniczo ze względu na zawartość pyłu i iłu, zawartość
materii organicznej oraz obojętny lub zasadowy odczyn. Przydatność osadów dennych zależy
od stopnia jego zanieczyszczenia metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi dla
środowiska. Jeżeli nie są znacznie zanieczyszczone można je wykorzystać dla poprawienia
właściwości gleb w rolnictwie. Ze względu na zakończenie prac kanalizacyjnych na terenie
Żabna stan osadników z pewnością uległ poprawie w ciągu ostatnich lat. Istnieje zagrożenie
zanieczyszczenia ze względu na czynniki, które wpływały na nie w przeszłości, natomiast
niewielka zawartość metali ciężkich, w zależności od procentowego udziału osadnika, nie
wpływa negatywnie na rośliny.
3. Wytyczne projektowe
3.1.1 Wytyczne kompozycyjne
W związku z dużą ilością drzew wokół zbiorników ograniczone jest pole widzenia.
Jednym z aspektów poruszanych w projekcie będzie otworzenie widoków na atrakcyjne
miejsca oraz ukazanie przestrzeni z poszczególnych punktów widokowych. Jednym z nich
może być system pomostów, dzięki którym przestrzeń będzie uatrakcyjniona, a jednocześnie
zostanie utworzona interakcja odwiedzającego z wodą. Kompozycja powinna być spójna,
nawiązywać jednocześnie do naturalnych linii brzegowych i do surowych form otoczenia.
Uzupełnieniem powinny być konstrukcje inżynierskie takie jak most, ławki, kosze i lampy
parkowe. Bardzo ważnym aspektem jest przeniesienie kapliczki, która obecnie stoi na pasie
drogowym przy ul. Kilińskiego – drodze wojewódzkiej nr 973 mającej ulec modernizacji.
3.2 Wytyczne układu komunikacyjnego
Komunikacja na obszarze opracowania jest utrudniona ze względu na zły stan drogi
dojazdowej w północnej części i brak chodników. Konieczne jest zatem wyrównanie
i poprawa jakości drogi oraz wstawienie krawężników. Chodnik należy przenieść na drugą
stronę ulicy i wybudować dodatkowe ciągi piesze wzdłuż głównej ulicy. W pasie pomiędzy
chodnikiem, a ulicą dobrym rozwiązaniem będzie posadzenie niskich roślin okrywowych,
gdyż nie wymagają tak częstej pielęgnacji jak trawnik.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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IV. PROJEKT KOCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Funkcja założenia
Podstawową funkcją założenia jest stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji
w otoczeniu zieleni i wody. Wszystkie zaplanowane zabiegi i urządzenia służą temu, aby
odwiedzający mieli kontakt z czystą naturą, aby czuli się komfortowo i swobodnie. Projekt
stworzony został z myślą o ludziach w każdym wieku. Szacunek do zieleni stał się
nadrzędnym celem. Priorytetem było, aby uszanować środowisko i nie naruszyć istniejącej
zieleni. Stworzenie tego miejsca ma na celu zaproszenie ludzi do kontaktu z przyrodą
i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Wykorzystanie zdrowych materiałów nie będzie
oddziaływało szkodliwie na środowisko oraz ludzi. Wszystkie elementy projektu spełniają
określoną funkcję. Komunikacja piesza została zaprojektowana w sposób ułatwiający szybkie
przemieszczanie się, ale jednocześnie przyjazny dla osób, które chcą pospacerować.
W projekcie

przewidziano

cztery miejsca

wypoczynkowe

z

wygodnymi

ławkami

i oświetleniem. W północnej części kompleksu przewidziano dodatkowe oświetlenie
podłogowe podświetlające drzewa dając ciekawy efekt. Dla urozmaicenia linii brzegowej
i umożliwienia odwiedzającym bliższy kontakt z wodą wprowadzony zostanie system
pomostów. Będzie on służył zarówno spacerującym, wypoczywającym, jak i łowiącym ryby.
Kompleks nie wymaga wielu nakładów finansowych w okresie użytkowania. Jednorazowa
inwestycja będzie cieszyć latami, a w Żabnie będzie można się w końcu pochwalić stawem
pełnym żab.
Kolejnym etapem po zakończeniu inwestycji mógłby być deptak prowadzący z centrum przez
ważne części miasta do stawów i dalej do planowanego parku przy błoniach. Mógłby być
unikatową wizytówką dla miasta i spełniać wiele funkcji: reprezentacyjną, estetyczną,
wypoczynku biernego i czynnego. Mogłaby powstać również ścieżka dla rowerów. Całe
przedsięwzięcie odbywałoby się pod hasłem promowania zdrowego stylu życia.
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2. Kompozycja
Głównym założeniem kompozycyjnym jest podkreślenie naturalnej linii brzegowej
określonej przez stawy. Wokół nich na całej długości opracowania zaplanowano ciągi piesze.
Układ komunikacyjny poprowadzony zostanie wokół zbiorników, dołączony będzie do nowo
powstałego chodnika przy parkingu. Połączono kształt naturalnej linii z prostokreślnym
charakterem otoczenia. Nawiązuje do nich skatepark i kształt pomostów. Układ jest
niesymetryczny, ale harmonijny i spójny.
Alternatywą dla działań związanych z bagrowaniem i nawadnianiem stawów jest inwestycja
w dużą ilość roślin. Teren również będzie bardzo atrakcyjny, a nawet takie elementy jak most
wzniesiony nad połacią różnorodnych gatunków roślin okrywowych nadal będzie ciekawym
rozwiązaniem.
3. Etapy prac
 Bagrowanie
Podstawowym zabiegiem bez którego nie jest możliwa dalsza praca jest bagrowanie
i oczyszczenie zbiorników. Konieczne jest usunięcie roślinności i wydobycie minimum 1,5 m
osadnika. Jeżeli nie jest bardzo zanieczyszczony i nie wymaga utylizacji można wykorzystać
go w dalszej części projektu przy wyrównaniu obniżonej części, gdzie powstanie skatepark.
 Wyrównanie brzegów
Kolejnym etapem jest regulacja brzegów zbiorników. Ważne aby zachować obrzeża
z łagodnym spadkiem bez dużej ingerencji, aby nie uszkodzić korzeni drzew.
 Uszczelnienie
Aby zachować wodę w stawach przez okres całego roku należy uszczelnić dno zbiorników.
Jest to dobre rozwiązanie, jeśli staw mają zamieszkiwać zwierzęta, które nie przetrwają bez
wody. Bentonit jest to ekologiczny materiał do uszczelniania stawów. Ma on bardzo dużą
trwałość i zdolność do samoczynnego naprawiania się poprzez rozprężenie. Dostępny jest
w formie mat, które rozkłada się na powierzchni dna i przykrywa warstwą ziemi.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
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Ryc. 14 Budowa maty bentonitowej
źródło: http://www.technologie-budowlane.com/

 Mnich
Regulacja poziomu wody w zbiornikach może być kontrolowana za pomocą urządzeń
inżynierskich takich jak mnich.

Ryc. 15 Przepust wodny na stawie
źródło: http://www.ogrodynaturalne.pl/dzialalnosc.php?m=11

 Komunikacja
Komunikacja piesza przeprowadzona będzie wokół zbiorników. Zachowana zostanie
naturalna linia brzegowa, którą podkreślą alejki spacerowe. Dwa brzegi zostaną połączone
mostem dla ułatwienia komunikacji i podkreślenia charakteru miejsca. Alejki będą
poszerzone w kilku miejscach, tworząc strefy odpoczynku dla odwiedzających z małą
architekturą.
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Ryc. 16 Połączenie obrzeża granitowego z kostką
brukową
źródło: http://www.taras-kamien.com/

Ryc. 18 Kostka granitowa
źródło: http://www.bruk-bet.pl

Ryc. 17 Tabero, Mix Color wapień muszlowy
13x13x4 cm, Bruk-Bet
źródło: http://www.bruk-bet.pl

Wzdłuż północnej granicy opracowania zaplanowano „ścieżkę świateł”. Będzie ona
symbolem rozproszenia ciemności, które do tej pory tam panują. Głównym założeniem jest
ustawienie w odpowiedni sposób promieni światła, aby ukazywały piękno drzew i elementów
małej architektury. Wprowadzenie świateł i estetycznej małej architektury sprawi, że to
miejsce stanie się przyjemniejsze, bardziej atrakcyjne i bezpieczne.

Ryc. 19 Solarny reflektor podłogowy
źródło: http://www.lampy.pl
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 Kapliczka
W miejscu gdzie zaplanowano przeniesienie kapliczki należy nadbudować i wzmocnić brzeg
za pomocą ziemi i żelbetowych podpór z fundamentem. Zaplanowano podest ze schodkami
i donicami, aby zmniejszyć ryzyko obsuwania się i wzmocnić konstrukcję.
 Most i pomosty
Kolejnym etapem inwestycji jest budowa mostu o prostej konstrukcji i niewielkich
obciążeniach. Materiały z jakich będzie wykonany są spójne oraz odnoszące się do małej
architektury i otoczenia. Pomosty są dodatkową uzupełniającą inwestycją, ale równie ważną
dla urozmaicenia krajobrazu i przyciągnięcia odwiedzających. W prostej formie i konstrukcji
będą elementem, który nada miejscu niebanalny charakter.
 Skatepark
 Mała architektura
Mała architektura dobrana została w powiązaniu do istniejącej na terenie zagospodarowania,
dopasowanej do małej architektury w centrum miasta.

Ryc. 20 Ławka Wiedeńska 02.072
źródło: https://www.zano.pl/
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Alternatywnie dobrana została mała architektura w innym stylu, bardziej dopasowanym do
elementów nowoczesnych o prostym kształcie.

Ryc. 22 Ławka Wiedeńska
źródło: https://www.zano.pl/
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Ryc. 23 Kosz Altus 03.052.01
źródło: https://www.zano.pl/
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 Roślinność
Podstawą założenia będą gatunki rodzime, naturalnie występujące na projektowanym
obszarze. Dodatkowo wprowadzone zostaną gatunki rzadko spotykane, ale łatwie
w utrzymaniu.

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Hydrangea paniculata 'Limelight'

Juniperus pingii ‘Loderi’

Abies koreana 'Dark Hill'

Dobór gatunków
1.

Betula pendula
‘Youngii’

Malownicze, wolno rosnące
drzewo o parasolowatej,
mocno zwisającej koronie.
Wysokość i szerokość do 6
m. Kora biała i gładka.
Jasnozielone liście wcześnie
rozwijają się na wiosnę,
jesienią stają się żółte.
Dobrze rośnie w każdych
warunkach. Szczególnie
polecana do sadzenia w
małych ogrodach.
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2.

Viburnum opulus ‘Roseum’

Szeroki, szybkorosnący krzew z
asymetryczną, luźną koroną.
Dorasta do 4 m wys. Liście
jasnozielone, jesienią
szkarłatnopurpurowe. Kwiaty
białe, płone, w dużych kulistych
kwiatostanach, V. Nie zawiązuje
owoców.

3.

Sorbus aria 'Magnifica'

4.

Cotinus coggygria 'Royal
Purple'

Małe, wolnorosnące drzewo
do 6-12 m wys. i 4-7 m szer.
o stożkowatej, zwartej
koronie i wyprostowanych
pędach. Liście eliptyczne,
szerokie do 14 cm dł., białe,
pokryte kutnerem, od spodu
ciemnozielone. Jesienią
żółtobiałe lub zielone, późno
opadają. Owoce
pomarańczowe lub czerwone.
Polecany do zestawień
kolorystycznych.
Duży krzew o oryginalnym
zabarwieniu i efektownych
kwiatostanach. Dorasta do 3 m
wys. Liście ciemnopurpurowe,
jesienią jaskrawoczerwone.
Kwiaty zebrane w wiechy na
końcach pędów, kwitnie w VIVII. Po przekwitnięciu tworzą
oryginalne pierzaste
owocostany, złożone z
rozrośniętych szypułek kwiatów.
Silny akcent kolorystyczny do
stosowania w ogrodach
przydomowych.

5.

Hydrangea paniculata
'Limelight'

6.

Philadelphus coronarius

Krzew o wyprostowanych,
mocnych pędach. Dorasta do
wys. 3 m. Liście zielone. Kwiaty
zebrane w duże, szczytowe,
wiechowate kwiatostany,
początkowo zielonkawożółte,
później kremowobiałe, kwitną
VIII-X. Mrozoodporność dobra.

Sztywno wyprostowany krzew.
U starszych roślin zewnętrzne
gałęzie rozłożyste i obwisające.
Osiąga 2-3 m wys. i 1,5-2 m
szer. Liście ciemnozielone,
matowe, lekko szorstkie,
jajowate, ostro zakończone,
drobno ząbkowane, 4,5-9 cm dł.
Kwiaty kremowobiałe,
pojedyncze, 3 cm śr. W V-VI.
Owoce nieokazałe. Odrasta
dobrze po silnym cięciu. Co
kilka lat, po kwitnieniu warto
dokonać radykalnego cięcia
krzewu w celu odmłodzenia.
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7.

Alnus incana 'Pendula'

Oryginalne drzewo o mocno
zwisających pędach. Dorasta do
6 m wys. i takiej samej szer.

8.

Tamarix parviflora

Szeroko rozrastający się krzew
do 3-4 m wys. Pędy
ciemnobrązowe, w zimie prawie
czarne, delikatne. Liście
zredukowane, łuskowate.
Kwiaty różowe, zebrane w
wąskie grona na dwuletnich
pędach, V.

9.

Pinus sylvestris ‘Globosa

Początkowo kulista, potem
piramidalna forma, powoli
rosnąca, osiągająca w wieku 10
lat ok. 1 m wys. przy podobnej
śr. Pędy krótkie, sztywne. Igły
żywozielone, długie, bardzo
gęsto osadzone, zebrane po
dwie.

viridis’

10.

Abies koreana 'Dark Hill'

Odmian jodły koreańskiej o
powolnym wzroście i
płaskokulistym pokroju. Po 10
latach osiąga 0,5 cm wys. i 0,7
cm szer. Gałązki ułożone bardzo
gęsto, tworzą zwartą fakturę na
powierzchni rośliny.

11.

Syringa vulgaris BEAUTY

Krzew o wzniesionym pokroju,
gęsto rozgałęziony. Wys. do 3
m. Kwiaty pełne, duże, w
pączkach różowoliliowe,
rozwinięte różowoperłowe z
rozchylonymi gwieździście
płatkami, zebrane w luźnych,
wyprostowanych wiechach,
kwitnie w V.
Zimozielony, gęsty krzew, o
pędach wznoszących się ukośnie
ku górze. Rośnie powoli do 1 m
wys. Liście nie opadające,
błyszczące, ciemnozielone,
przypominające liście laurowe.
Kwiaty białe, w sterczących
wiechach, V.

OF MOSCOW 'Krasavitsa
Moskvy'

a.

Prunus laurocerasus 'Otto
Luyken'
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b.

c.

Juniperus horizontalis 'Blue
Chip'

Heuchera

ybrid ‘Palace

Purple’, ‘Plum pudding’

Krzew o niskim, płożącym
pokroju i średnio silnym
wzroście. Osiąga po 10 latach
0,2 m wys. przy 1,5 m średnicy.
Pędy pełzające po ziemi, z lekko
odstającymi końcami.
Ulistnienie w formie drobnych
igiełek o srebrzystoniebieskim
kolorze (zimą lekko fioletowy).
Polecany do ogrodów skalnych
oraz jako roślina okrywowa.
‘Palace Purple’: Bylina tworząca
kępy o wysokości 30 cm. Liście
sercowate, intensywnie
wiśniowoczerwone, dekoracyjne
przez długi czas.
‘Plum pudding’: Bylina
tworząca kępy o wysokości 3040 cm. Liście sercowate, drobno
wcinane, błyszczące, purpurowe
ze srebrzystymi białawych
kwiatów.

d.

Andromeda polifolia

e.

Pennisetum alopecuroides

Dorastająca do 20-40 cm. Pędy
cienkie, wiotkie i nagie. Liście
wąskie, lancetowate, na końcach
dość ostre, o brzegach
podwiniętych, na wierzchu
ciemnozielone, pod spodem z
niebieskawozielonym nalotem.
Kwiaty dzbaneczkowate,
jasnoróżowe i zebrane w
szczytowe, zwisające
baldachogrona. Kwitnie w maju
i czerwcu. Owocem jest kulista
torebka. Roślina trująca. Roślina
polecana do ogródków
przydomowych i na
wrzosowiska. Mrozoodporność
całkowita.
Ozdobna trawa tworząca gęste
kępy, wysokości do 100 cm.
Liście wąskie, owłosione, dł. 3060 cm. Kwiatostany
wąskolancetowate, długości 520 cm, żółtawe, brązowawe lub
ciemnopurpurowe z
rozstrzelonymi ośćmi długości
do 3 cm, od VIII-X.
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V. ZAKOŃCZENIE
Podsumowując, projekt powstał z myślą o mieszkańcach i zdrowym trybie życia.
Inspiracją było również stworzenie miejsca, z którego bylibyśmy dumni, którym moglibyśmy
się pochwalić. Żabno powinno mieć staw z ciekawym otoczeniem, który mógłby przyciągać
turystów i byłby miejscem aktywnego wypoczynku w otoczeniu natury.

V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1. TABELA1 Inwentaryzacja, gospodarka drzewostanem
2. RYSUNEK 1 Projekt koncepcyjny
3. RYSUNEK 2 Przekroje
4. RYSUNEK 3 Detal skateparku
5. RYSUNEK 4 Detal mostu
6. RYSUNEK 5 Detal pomostu
7. RYSUNEK 6 Detal kapliczki
8. RYSUNEK 7 Dobór gatunków
9. RYSUNEK 8 Wizualizacje
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