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1. WstĊp
1. 1. Lokalizacja miejscowoĞci i warunki klimatyczne
Karłowice to mała miejscowoĞü znajdująca siĊ w województwie opolskim, powiecie
brzeskim, w gminie Popielów, w odległoĞci 22km od Brzegu i 32km od Opola - stolicy Ğląska
opolskiego.
WieĞ okala duĪy kompleks leĞny, stanowiący czĊĞü Borów Stobrawskich. Przez miejscowoĞü, z północy na południe, przepływa rzeka Stobrawa, bĊdąca prawym dopływem Odry.
Obszar objĊty projektem znajduje siĊ w łagodnej, V – ĝląskiej Krainie Geograficznej, charakteryzującej siĊ ciepłym i długim okresem wegetacyjnym (powyĪej 220 dni). ĝrednia roczna
temperatura to 8oC. Opady roczne siĊgają tu od 600 do 700 mm rocznie. Otaczające Karłowice Bory NiemodliĔskie przyczyniają siĊ do powstania specyficznego mikroklimatu, ze zwiĊkszoną wilgotnoĞcią powietrza i mniejszymi wahaniami temperaturowymi.
Wymienione wyĪej warunki sprawiają, Īe teren wydaje siĊ byü dobrym miejscem dla
wegetacji niemalĪe wszystkich, wystĊpujących na terenie Polski drzew i krzewów. Znajduje
siĊ w granicach naturalnego zasiĊgu wystĊpowania najwaĪniejszych drzew leĞnych.

Karłowice za wszystkich stron otoczone są przez Bory Stobrawskie – olbrzymi kompleks
leĞny. Okolica słynie z zasobnoĞci w grzyby w okresie jesiennym.
1. 2. Charakterystyka miejscowoĞci i jej mieszkaĔców
WieĞ liczy około 1300 mieszkaĔców. Pomimo jej wiejskiego charakteru, tylko nieliczni
mieszkaĔcy Karłowic trudnią siĊ rolnictwem. WiĊkszoĞü zajmuje siĊ usługami, handlem oraz
pracuje we wspomnianych wczeĞniej pobliskich miastach.
SpołecznoĞü Karłowic stanowi ludnoĞü napływowa z terenu całej Polski. WielokulturowoĞü sprawiła wytworzenie siĊ spójnej i zgodnej społecznoĞci lokalnej. Karłowiczanie licznie
uczestniczą w róĪnego rodzaju działalnoĞciach pro-społecznych i chĊtnie angaĪują siĊ w inicjatywy, mające zacieĞniü kontakty miĊdzyludzkie oraz poprawiü wizerunek miejscowoĞci.
Dowodem tego jest istnienie aĪ siedmiu organizacji społecznych na tak małym terenie. ToĪsamoĞü kulturowa mieszkaĔców mogłaby ogromnie zyskaü na stworzeniu specyficznego
miejsca spotkaĔ oraz integracji, ukazującego wyjątkową spójnoĞü lokalnej społecznoĞci.
Najliczniej odwiedzanym miejscem w Karłowicach, oprócz koĞcioła, jest odnowiony i
prĊĪnie działający Dom Kultury. Znajdujące siĊ tu boisko sportowe jest miejscem powszechnie wykorzystywanym do organizacji biwaków i festynów. Brak jest jednak we wsi terenu
słuĪącego codziennej relaksacji i wypoczynkowi na ĞwieĪym powietrzu nie tylko dla młodzieĪy szkolnej, ale takĪe dla małych dzieci, ich rodziców i osób starszych.
Tutejsza społecznoĞü odznacza siĊ najwyĪszym przyrostem naturalnym w powiecie. Nie
ma jednak w Karłowicach placu zabaw, gdzie dzieci mogłyby siĊ bezpiecznie bawiü – nawet
bez specjalnej uwagi rodziców.
Niniejszy projekt ma za zadanie zaspokoiü wymienione wyĪej potrzeby mieszkaĔców
Karłowic.
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2. Dane terenu
Powierzchnia terenu objĊtego opracowaniem wynosi 5640m2. Z czego 180m2 zostało wyłączone z projektu, do zagospodarowania na parking przed sklepem spoĪywczym. Obszar ten,
leĪący w północno wschodniej czĊĞci terenu, zostanie zagospodarowany ze Ğrodków własnych właĞciciela sklepu.
2. 1. Warunki glebowe i siedliskowe.
Teren pokrywa gleba Īyzna, o odczynie lekko zasadowym, Ğrednio przepuszczalna. Według rolniczej klasyfikacji glebowej – gleba na terenie ma klasĊ VI. Warstwa ta jest obca i została nawieziona. Powstały dziĊki temu profil glebowy charakteryzuje siĊ grubym poziomem
próchnicznym. Na całym terenie panują dobre warunki dla uprawy wiĊkszoĞci roĞlin ozdobnych.
Brak jest znacznych obniĪeĔ i wzniesieĔ terenu, stąd prace mające na celu kształtowanie
rzeĨby terenu i przemieszczanie duĪych iloĞci ziemi nie są konieczne. Przygotowanie gleby
ograniczy siĊ do kilku podstawowych zabiegów agrotechnicznych.
2. 2. Warunki zastane, istniejące obiekty i roĞliny
Teren nie wymaga uprzątania. Jest to nieuĪytek poroĞniĊty roĞlinnoĞcią trawiastą i małymi chwastami. Brak tu kamieni, niewykarczowanych pniaków oraz resztek pobudowlanych.
TuĪ przy wschodniej Ğcianie terenu, mniej wiĊcej w jej połowie, w ziemi, zakopanych jest
kilka betonowych płyt, które naleĪy usunąü.
Przez zachodnią czĊĞü terenu przebiegają naziemne i podziemne linie wysokiego napiĊcia. Przewody naziemne rozpiĊte są miĊdzy dwuramiennymi słupami betonowymi. ĝrodkową
czĊĞü terenu przecina z południa na północ linia wodociągowa. Druga linia wodociągowa
przebiega niemalĪe równolegle do linii energetycznych.
Zastaną roĞlinnoĞü wysoką stanowi grupa dwóch duĪych wierzb białych (Salix alba) oraz
kilka innych małych drzew. Wszystkie wymienione niĪej roĞliny znajdują siĊ na mapie inwentaryzacyjnej.

Lp.

Polska nazwa zwyczajowa

ŁaciĔska nazwa botaniczna

Wys.
[m]

PierĞnica
[cm]

Stan
zdrowotny

Uwagi

1

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L.

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

2

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

3

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

4

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

5

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

6

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

8

7

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

8

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

3

9

dobry

Do przesadzenia

9

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

3

9

dobry

Do przesadzenia

10

Jesion wyniosły

Fraxinus excelcior L

2,5

8

dobry

Do przesadzenia

11

Sosna zwyczajna

Pinus silvestris

4,5

12

dobry

RozłoĪysty, przysadzisty pokrój, brak osi

12

Wierzba biała

Salix alba

10

-

Ğredni

DwupniowoĞü od wys.
1m. Wymaga radykalnego ciĊcia sanitarnego.
DuĪo grubego posuszu
w koronie.

13

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

1,5

-

dobry

Skarłowaciały krzew,
do wyciĊcia

14

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

2,2

7

dobry

Do przesadzenia

2

-

dobry

Krzew

2,2

6

dobry

Do przesadzenia

zły

Prawdopodobnie do
ĞciĊcia (patrz rozdz.4)

Ğredni

Skarłowaciały krzew,
do wyciĊcia

zły

Prawdopodobnie do
ĞciĊcia (patrz rozdz.4)

15
16
17
18
19

RóĪa dzika

Rosa canina

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna
Wierzba biała

Salix alba

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna
Wierzba biała

Salix alba

9
1,2

-

9

20

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

21

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

22

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

23

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

24

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

25

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

26

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

27

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

28

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3

9

dobry

Pozostaje na miejscu,
ciĊcia formujące

Tab. 1 Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów znajdujących siĊ na terenie.
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3. ZałoĪenia projektowe
Jak wynika z rozdziału poĞwiĊconego przekrojowi profilu społecznoĞci Karłowic, projektowany obiekt ma odpowiadaü nastĊpującym potrzebom mieszkaĔców:
-

Miejsce codziennych spotkaĔ i wypoczynku mieszkaĔców.
Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Miejsce podkreĞlające lokalną spójnoĞü i kulturĊ mieszkaĔców.
Teren bogaty w zieleĔ ozdobną i elementy małej architektury.
„Wizytówka miejscowoĞci”.

Po niezbĊdnych konsultacjach, podczas spotkania z przedstawicielami społecznoĞci
Karłowic i przedstawieniu wstĊpnej koncepcji załoĪenia, przystąpiono do szczegółowych prac
projektowych. Wszelkie uwagi mieszkaĔców zostały przedyskutowane i zweryfikowane.
Ostateczny kształt projektu jest spójny ze stanowiskiem mieszkaĔców.
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PLANSZA PODSTAWOWA
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PRZEKRÓJ A-A

14

PRZEKRÓJ C-C

15

PRZEKRÓJ G-G
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4. Porządek prac
W poniĪszej tabeli nr 2 zamieszczono porządek wszelkich prac niezbĊdnych dla budowy
terenu. Pod tabelą, w poszczególnych podpunktach, dokładnie omówiono wszystkie etapy
prac.
Rodzaj zabiegu
Lp.
/
czynnoĞü

Opis czynnoĞci / zabiegu

Terminarz
prac

1

Drzewa, które pozostają na terenie naleĪy
zabezpieczyü:
- układając deski dł. ok. 1,5m wokół pnia
Zabezpieczenie
wierzby, a nastĊpnie owijając drutem dodrzew przed
okoła,
uszkodzeniami - owijając pnie mniejszych drzew jutą (co
najmniej 3 warstwy), do najwyĪszej moĪliwej wysokoĞci i obwiązując powstałą otulinĊ sznurkiem.

Cały rok

2

Z terenu powinny zostaü usuniĊte dwie wierzby (nr 17 i 19). Pniaki po wyciĊciu muszą byü
wykarczowane.
Podczas wycinki naleĪy zwracaü baczną uwaWycinka drzew
gĊ na znajdujące siĊ w pobliĪu głogi.
Drewno z wycinki, jeĪeli tylko jego stan na to
pozwoli moĪe byü wykorzystane jako budulec
urządzeĔ małej architektury

Cały rok

3

W zaleĪnoĞci
CiĊcia:
od rodzaju
- zachowawcze – wierzba,
CiĊcia pielĊgnaciĊcia. WiĊ- formujące – głogi pozostające na miejscu,
cyjne
cej w roz- redukcyjne – przygotowujące głogi i jesiodziale na ten
ny do przesadzenia
temat

4

5

Przesadzanie
drzew

- Przygotowanie do przesadzenia.
- Przesadzenie.
- Zabiegi i zabezpieczenie po przesadzeniu.

Oczyszczenie
powierzchni

- WyciągniĊcie z ziemi i wywóz duĪych bloków betonowych.
- UsuniĊcie resztek drzew po przeprowadzonych ciĊciach i Ğcince.
- Wywóz resztek pobudowlanych znajdujących siĊ na pryzmie (w pobliĪu sosny - nr
11)

17

PrzedwioĞnie
lub jesieĔ

Cały rok

6

7

8

9

Palikowanie

Utworzenie swoistego układu współrzĊdnych,
ułatwiającego wyznaczenie:
- miejsc wykonania wykopów,
- punktów charakterystycznych ĞcieĪek,
- linii przebiegu instalacji,
- miejsc montaĪu małej architektury.

Wykopy

W zaleĪnoĞci
Wykonanie wykopów:
od wa- fundamentów pod Ğciany ruin na osi załorunków poĪenia,
godowych.
- pod uzbrojenie terenu w instalacjĊ wodną i
Przy dodatelektryczną.
niej temp.

Instalacje

W zaleĪnoĞci
- UłoĪenie instalacji wodnej prowadzącej do
od wafontanny i rzygaczy w ruinie.
runków po- Instalacja elektryczna – oĞwietlenie i przyłągodowych.
cza elektryczne do wpiĊcia urządzeĔ do pielĊPrzy dodatgnacji terenu.
niej temp.

Do wykonania nawierzchni gruntowych konieczne bĊdą:
W zaleĪnoĞci
- stopa do zagĊszczania,
od waUkładanie na- ciągnik z ładowaczem czołowym,
runków powierzchni Ğcie- samochód transportowy.
godowych.
Īek
Dokładną technikĊ wykonania ĞcieĪek, dosto- Przy dodatsowaną do lokalnych warunków dostosuje wy- niej temp.
konawca.

MontaĪem urządzeĔ małej architektury oraz
MontaĪ małej
urządzeĔ placu zabaw mają zająü siĊ specjali10 architektury i
styczne firmy. Z reguły, to właĞnie dostawcy
innych urządzeĔ
urządzeĔ mają zająü siĊ ich instalacją.

11

Cały rok

Wykonane dwuetapowo.
JesieĔ:
- orka Ğrednia,
- nawoĪenie.
Wiosna:
Przygotowanie
- kultywatorowanie,
gleby
- nawoĪenie,
- dodanie piasku i torfu,
- bronowanie,
- wałowanie,
- odchwaszczanie.
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Cały rok

Początek –
jesieĔ. ZakoĔczenie na
wiosnĊ – tuĪ
przed załoĪeniem trawnika

12

Sadzenie duĪych drzew

JeĪeli przetransportowanie drzewa moĪe naruszyü przygotowaną glebĊ – duĪe drzewa zalecamy sadziü przed ostatecznym przygotowaniem gleby – po orce i pierwszym nawoĪeniu.
Podczas prac uĪyty moĪe byü nastĊpujący Wiosna lub
sprzĊt mechaniczny:
jesieĔ.
- ciągnik rolniczy z podnoĞnikiem czołowym,
- ciągnik rolniczy z platformą transportową.

Wiosna lub
W razie zagroĪenia wystąpienia przymrozków
Sadzenie majesieĔ, z napóĨnych w okresie zaraz po posadzeniu –
13
łych drzew,
ciskiem na
zalecamy przykrycie rabat bylinowych
krzewów i bylin
wczesną
włókniną. CałoĞü sadzenia rĊcznie.
wiosnĊ.

14

Zakładanie
trawników

Siew mechaniczny i rĊczny (w trudno dostĊpnych miejscach). SprzĊt:
- ciągnik rolniczy,
- siewnik rolniczy do wysiewu drobnych
nasion.
W przypadku gdyby nasiona były zbyt drobne
i lekkie – zalecamy zmieszanie ich z piaskiem
przed wsypaniem do zasobnika siewnika.
Tab.2 Harmonogram prac przy tworzeniu załoĪenia.

4. 1. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami
Przed przystąpieniem do prac na terenie, szczególnie przed wkroczeniem jakichkolwiek
maszyn naleĪy zatroszczyü siĊ o stan drzew, które mają pozostaü na powierzchni. DuĪe drzewa, które pozostają na terenie naleĪy zabezpieczyü za pomocą desek, które naleĪy ułoĪyü wokół pnia (wokół wierzby nr 12, która pozostanie na terenie). Deski dł. ok. 1,5m. NastĊpnie naleĪy owinąü je drutem dookoła. Zabezpieczenia moĪna usunąü dopiero po zakoĔczeniu
wszelkich prac. W przypadku, gdyby budowa miała trwaü w rozwlekłym przedziale czasu –
po zakoĔczeniu prac z uĪyciem ciĊĪkiego sprzĊtu, zabezpieczenia moĪna usunąü, ze wzglĊdu
na ujemne działanie estetyczne.
Jak juĪ wspomniano w Tab.2 pnie mniejszych drzew naleĪy owinąü jutą (co najmniej 3
warstwy), do najwyĪszej moĪliwej wysokoĞci i obwiązaü powstałą otulinĊ sznurkiem. Egzemplarze do przesadzenia zabezpieczamy dopiero po przesadzeniu. Razem do owiniĊcia są
22 drzewa.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe w razie potrzeby składowania ciĊĪkich materiałów budowlanych
(elementy do budowy nawierzchni lub instalacji), naleĪy unikaü lokowania ich w pobliĪu
drzew pozostających na terenie. DziĊki temu korzenie roĞlin nie bĊdą przyduszone, przez zagĊszczony grunt, powstały na skutek oddziaływania ciĊĪaru składowanych materiałów, jak i

19

ruchu pojazdów transportowych. NaleĪy tak zaplanowaü komunikacjĊ na budowie, by jak
najmniejszy ruch kumulował siĊ wokół istniejących drzew.
4. 2. Wycinka drzew
Zabiegiem tym objĊte bĊdą dwa duĪe drzewa - gat. Wierzba biała - Salix alba (nr 17 i
19) raz małe drzewa wymienione w tabeli 1 (). Z uwagi na bliską obecnoĞü ogrodzenia przyległej do terenu działki konieczne jest obalenie drzew w kierunku wnĊtrza terenu objĊtego
opracowaniem. W przypadku drzewa numer 17, odznaczającego siĊ dwupniowoĞcią, w
pierwszej kolejnoĞci naleĪy odciąü pieĔ znajdujący siĊ od strony omawianego terenu. Pozostałą, krótszą czĊĞü drzewa, moĪna juĪ wtedy odciąü i obaliü zgodnie z jej pochyleniem - w
stronĊ ogrodzenia.
Pniaki po wyciĊciu muszą byü wykarczowane. W tym celu naleĪy posłuĪyü siĊ ciągnikiem zrywkowym lub rolniczym i łaĔcuchami. Dla łatwiejszego wykarczowania pniaków zaleca siĊ pozostawienie po Ğcince wysokiego – około 1m wysokoĞci – pniaka.
4. 3. CiĊcia pielĊgnacyjne
W ramach prac ogrodniczych, koniecznych w procesie budowy załoĪenia naleĪy wykonaü ciĊcia pielĊgnacyjne. Zastosowane zostaną trzy rodzaje ciĊü. CzĊĞü z nich ma byü wykonana juĪ na etapie prac przygotowawczych, dalsze ciĊcia wchodziü bĊdą w skład regularnych prac pielĊgnacyjnych.
CiĊcia zachowawcze (sanitarne / higieniczne) – mają za zadanie przywróciü zdrowotnoĞü
drzewu. Obejmą głównie wierzbĊ białą (drzewo nr 12). BĊdzie to odciĊcie starych, suchych i
spróchniałych gałĊzi, stanowiących zagroĪenie dla ludnoĞci przebywającej pod koroną drzewa – szczególnie w okresie wzmoĪonych wiatrów. Pozbycie siĊ chorych czĊĞci drzewa spowolni procesy starzenia roĞliny. CiĊcie naleĪy przeprowadziü tak, aby nie zakłóciü statyki
drzewa. Korona nie powinna byü zbyt asymetryczna aby równomiernie rozkładała ciĊĪar
drzewa na pieĔ główny.
Powierzchnia ciĊcia nie moĪe byü nigdy pozioma. Zapobiegnie to wnikaniu deszczówki do wnĊtrza gałĊzi i w konsekwencji ich gniciu. PowierzchniĊ rany naleĪy bezwzglĊdnie wyrównaü i zabezpieczyü maĞcią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z fungicydem.
Najdogodniejszym terminem do przeprowadzenia tych prac jest faza spoczynku drzewa – kiedy Īadne soki nie są transportowane wewnątrz tkanek roĞliny (XI – III z wyjątkiem
mrozów).
CiĊcia formujące – obejmą głogi pozostające na miejscu i jesiony. U głogów moĪna je wykonaü od IX do II. Głogi dobrze znoszą ciĊcie. DąĪymy do osiągniĊcia korony w kształcie kuli. Pierwsze ciĊcia winny byü silniejsze, aby doprowadziü do zagĊszczenia gałązek. W trzecim
i nastĊpnych latach ciĊcia mogą byü delikatniejsze, kształt kuli powinien byü jedynie utrzymywany. W czasie zimowego spoczynku powinniĞmy takĪe usuwaü suche gałĊzie.
Jesiony w obecnym kształcie nie powinny byü zbyt intensywnie ciĊte. PowinniĞmy
dbaü głównie o zachowanie jednego pnia przewodnika do czasu osiągniĊcia drzewa o wysokoĞci około 5m. Do tego czasu naleĪy sukcesywnie usuwaü małe gałĊzie odbijające od pnia.
Gdy drzewo osiągnie 5m naleĪy skróciü jego oĞ główną - przewodnik. Od tego czasu rozpocznie siĊ rozrost drzewa na szerokoĞü. NaleĪy pielĊgnowaü kilka gałĊzi, przeznaczonych w
póĨniejszym okresie na główne konary tworzące szkielet korony.
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CiĊcia redukcyjne – przygotowujące głogi i jesiony do przesadzenia. CiĊcia powinny bezpoĞrednio poprzedziü przesadzanie. W przypadku tych pierwszych – zaraz przed przesadzeniem
powinniĞmy usunąü gałĊzie boczne do wysokoĞci 1,5m. KoronĊ naleĪy zredukowaü o około
połowĊ.
W przypadku jesionów, które mają zostaü przesadzone - odcinamy jedynie boczne gałĊzie, w dolnej czĊĞci pnia. Dalsze ciĊcia formujące koronĊ - dopiero gdy pieĔ zostanie pozbawiony gałĊzi na wysokoĞci około 2m. W przypadku jesionów konieczne jest zredukowanie korzeni przed przesadzeniem. WiĊcej w rozdziale na temat przesadzania.
Rany po odciĊciu grubszych gałĊzi naleĪy posmarowaü pastą ogrodniczą (Funabenem
lub podobnym).
4. 4. Przesadzanie drzew
Przesadzenie drzew, które juĪ wyrosły na terenie pozwoli na ich zachowanie w Ğrodowisku i zaoszczĊdzenie Ğrodków przeznaczonych na budowĊ obiektu oraz sprawi, Īe w krótkim czasie na terenie pojawią siĊ duĪe roĞliny.
Zabiegów przesadzania naleĪy dokonywaü na przedwioĞniu, tuĪ przed rozpoczĊciem
sezonu wegetacyjnego lub we wrzeĞniu. Przygotowanie drzew do przesadzenia:
Przygotowanie bryły korzeniowej – zredukowanie bryły korzeniowej poprzez skrócenie/przyciĊcie korzeni – w moĪliwie najszybszym terminie. Im dłuĪszy okres od przygotowania bryły do przesadzenia – tym lepiej. Korzenie naleĪy skróciü przez wykopanie rowka wokół drzewa, ostrym szpadlem, w odległoĞci 10 razy wiĊkszej od obwodu pnia na wys. 1m.
Rów ma mieü głĊbokoĞü minimum 25cm.
Wykopanie drzewa – wierzch bryły korzeniowej zostanie uformowany przez wykopanie kilka miesiĊcy wczeĞniej rowu wokół drzewa. Bryła moĪe winna mieü kształt zbliĪony do kulistego. Po okopaniu i uformowaniu jej, po lekkim uniesieniu, naleĪy pod nią przeciągnąü parciane pasy, celem wyciągniĊcia bez naruszenia struktury bryły. JeĪeli jest ona zbyt ciĊĪka –
przy wyciąganiu z ziemi naleĪy skorzystaü z podnoĞnika czołowego na ciągniku rolniczym.
Po wyciągniĊciu naleĪy bryłĊ mocno owinąü jutą i związaü sznurem konopnym lub
podobnym. Tak przygotowana sadzonka musi byü traktowana z najwiĊkszą ostroĪnoĞcią. Korzenie naleĪy utrzymywaü w stanie duĪego nawilgotnienia.
Transport drzewa z bryłą – najlepiej jest przetransportowaü ĞwieĪo wykopane drzewo bezpoĞrednio w miejsce, gdzie ma na nowo rosnąü. W takim wypadku, jeĪeli tylko bryła korzeniowa jest wystarczająco spójna, nie ma koniecznoĞci owijania korzeni jutą. MoĪna równieĪ
składowaü roĞlinĊ przez jakiĞ czas w dogodnych warunkach:
- miejsce zacienione,
- wysoka wilgotnoĞü, nie moĪna dopuĞciü do przesuszenia bryły korzeniowej.
NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe szybki transport w miejsce sadzenia jest najbardziej właĞciwy i gwarantuje, Īe roĞlina łagodniej przeĪyje ten niesamowity szok, jakim jest przesadzenie.
Do wykopania i transportu małych drzew, które znajdują siĊ na terenie moĪna posłuĪyü siĊ nastĊpującym sprzĊtem:
- ciągnik rolniczy z koparką przedsiĊbierną,
- ciągnik rolniczy z platformą transportową,
- ciągnik rolniczy z podnoĞnikiem czołowym.
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4. 5. Oczyszczenie powierzchni
Teren jest raczej wolny od zanieczyszczeĔ wymagających uprzątniĊcia. Sprzątanie
powierzchni ograniczy siĊ zatem jedynie do:
- zbierania gałĊzi po Ğcince i ciĊciu drzew,
- usuniĊcia pryzmy resztek pobudowlanych - w pobliĪu drzewa nr 11,
- wyciągniĊcia betonowych bloków znajdujących siĊ w sąsiedztwie starych wierzb.
4. 6. Tyczenie ĞcieĪek i palikowanie
ĝcieĪki zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych. Nie jest konieczne zatrudnienie do tego celu geodetów. Tyczenia naleĪy dokonaü według planszy „Układ ĞcieĪek”.
Podstawą lokalnego układu współrzĊdnych, stworzonego na potrzeby realizacji załoĪenia, jest
oĞ AB - łącząca dwa budynki (A, B i J) znajdujące siĊ w pobliĪu terenu. Od osi AB odmierzone są pierwsze linie domiarów oraz kolejne najwaĪniejsze punkty, które zostały wyznaczone w nastĊpujący sposób:
C – Ğrodek okrĊgu odmierzony prostopadle punktu leĪącego na 63m osi AB, w odległoĞci
25,52m od niego;
D – Ğrodek okrĊgu odmierzony prostopadle punktu leĪącego na 32,35m osi FG, w odległoĞci
17,5m od niego;
E – Ğrodek okrĊgu odmierzony prostopadle punktu leĪącego na 94,4m osi FG, w odległoĞci
12,5m od niego;
F – mierzony jest od punktu leĪącego na 38,4m osi AB, 12,6m od niego;
G – koĔczy liniĊ FG biegnącą wzdłuĪ północnego chodnika, od której wytyczono linie domiarowe dla ĞcieĪek wytyczonych wzdłuĪ północnej granicy opracowania;
H – leĪący na osi AB w odległoĞci 14,5m od punktu B;
I – koĔczący oĞ HI, odmierzony w odległoĞci 10m (po prostej bĊdącej przedłuĪeniem jednej
ze Ğcian) od budynku J, w odległoĞci 14m od tej linii;
J – budynek, od którego odmierzono punkt I;
K – rozpoczynający oĞ KL, odmierzony w odległoĞci 6,1m (po prostej bĊdącej przedłuĪeniem
jednej ze Ğcian) od budynku J, w odległoĞci 8,2m od tej linii.
MetodĊ domiarów w terenie moĪna zrealizowaü przy uĪyciu podstawowego sprzĊtu
geodezyjnego jakim jest wĊgielnica. ĝcieĪki naleĪy oznaczaü przez palikowanie (paliki drewniane wbite w ziemiĊ – tak, aby wystawały około 2-4cm nad powierzchniĊ gleby). Wierzch
palika naleĪy spryskaü farbą wodoodporną w jaskrawym kolorze. Zalecamy oznaczenie palików wytyczających sąsiadujące ĞcieĪki odmiennymi barwami.
4. 7. Wykopy
Podczas wykonywania wykopów naleĪy w pierwszej kolejnoĞci usunąü warstwĊ ziemi
urodzajnej. Powinno siĊ ją składowaü oddzielnie od reszty urobku. Powstałą nadwyĪkĊ materiału ziemnego w iloĞci około 410,245m3 naleĪy rozplantowaü na terenie podczas zabiegów
agrotechnicznych.
4.7.1

Wykopy pod instalacje
W procesie budowy naleĪy wykonaü wykopy pod instalacje linii:
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a) energetycznych,
b) wodnych.
Ad. a. BĊdą to rowy kopane rĊcznie, lub przy uĪyciu małej koparki na głĊbokoĞü 60 - 70cm i
szerokoĞü szpadla/ łyĪki koparki. Dno wykopu powinno byü pozbawione duĪych kamieni, gałĊzi i korzeni. Ponadto zalecamy wysypaü dno wykopu drobnym piaskiem gruboĞci około 1
do 2cm – przed ułoĪeniem kołnierza ochronnego z przewodami elektrycznymi.
Ad. b. BĊdą to rowy kopane rĊcznie, lub maszynowo - przy uĪyciu małej koparki na głĊbokoĞü 100 - 120cm (głĊbokoĞü przemarzania) i szerokoĞü szpadla/ łyĪki koparki. Dno wykopu
powinno byü pozbawione duĪych kamieni, gałĊzi i korzeni. Ponadto zalecamy wysypaü dno
wykopu drobnym piaskiem gruboĞci około 1 do 2cm – przed ułoĪeniem kołnierza ochronnego
z przewodami wodnymi.
Nie okreĞlono objĊtoĞci ziemi wykopanej podczas wykonywania wykopów pod instalacje, jednak nie powinny powstaü w tym przypadku nadwyĪki urobku, gdyĪ cała zawartoĞü
ziemi przykryje instalacjĊ.
4.7.2

Wykopy pod fundamenty

Konieczne jest wykonanie wykopów pod fundamenty do wzniesienia Ğcian ruin. GłĊbokoĞü posadowienia fundamentów to 90cm. Rozdział poĞwiĊcony małej architekturze traktuje o szczegółach dotyczących fundamentów. Kubatura tych wykopów to:
– Ğciana na pół cegły;
- 7,83m3
- 9,585m3
– Ğciana na dwie cegły.
4.7.3

Wykopy / koryta pod ĞcieĪki
Koryta naleĪy wykonaü koparką z łyĪką przedsiĊbierną. ObjĊtoĞü wydobytej z koryt
ziemi wyniesie odpowiednio:
– ĞcieĪki gruntowe;
- 296m3
- 89m3
– chodniki z kostki;
3
– parking.
- 7,83m

-

Wykop powstawaü bĊdzie w nastĊpujących etapach:
zdjĊcie warstwy urodzajnej za pomocą koparki i składowanie na osobnej pryzmie,
wyrównanie Ğcian wykopu do pozycji pionowej szpadlem i wydobycie urobku,
rĊczne wyrównanie dna wykopu,
zagĊszczenie dna wykopu zagĊszczarką (stopą) spalinową.

4. 8. Instalacje
W procesie budowy naleĪy wykonaü wykopy pod instalacje linii:
- energetycznych,
- wodnych.
Dokładne rozmieszczenie urządzeĔ oĞwietleniowych, wraz z ich specyfikacją sortymentową zawiera plansza „Koncepcja rozmieszczenia oĞwietlenia na terenie zieleni”. Szczegóły dotyczące montaĪu linii energetycznej pozostawiamy w gestii wykonawcy instalacji.
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Instalacja wodna, która ma zasiliü fontannĊ i rzygacze w obrĊbie ruin, powinna przebiegaü moĪliwie najkrótszą drogą. ZgodĊ na wykonanie przyłącza naleĪy uzyskaü od lokalnego PrzedsiĊbiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego. Po jej wydaniu moĪliwe bĊdzie doprowadzenie
wody do urządzeĔ zainstalowanych na terenie. Potrzebne jest ujĊcie o niewielkiej wydajnoĞci,
gdyĪ zarówno fontanna jak i rzygacze polegaü bĊdą na zamkniĊtym obiegu. Pobór wody z
sieci wodociągowej ograniczy siĊ jedynie do uzupełnienia wody, która odparowała, lub uległa
zredukowaniu w inny sposób. Przy kaĪdym z zainstalowanych urządzeĔ ma byü wykonany
podziemny zbiornik retencyjny. JeĪeli uzyskana bĊdzie na to zgoda, z uwagi na ograniczone
moĪliwoĞci finansowe sugerujemy wykonanie punktu poboru wody z miejsca, gdzie obecnie
znajduje siĊ hydrant. Woda moĪe byü wtedy pobierana jedynie w razie potrzeby, podczas bieĪącej konserwacji terenu zieleni. Doprowadzenie wody do obiektów – najlepiej za pomocą
zbrojonych przewodów elastycznych, charakteryzujących siĊ łatwoĞcią ułoĪenia i odpornoĞcią
na uszkodzenia mechaniczne – głównie ze strony korzeni drzew.
4. 9. Układanie nawierzchni
Układ ĞcieĪek przedstawia plansza „Układ ĞcieĪek”. Po wytyczeniu ĞcieĪek moĪna
przystąpiü do budowy nawierzchni. Zestawienie powierzchni zajmowanych przez poszczególne typy nawierzchni zawiera poniĪsza tabela i rysunek poniĪej.
Powierzchnia zajĊta przez poszczególne typy
nawierzchni [m2]
nawierzchnia nawierzchnia z
gruntowa
kostki

1138,87

260,34

parking aĪurowa płyta
betonowa

78,75

Tab. 3 Zestawienie powierzchniowe poszczególnych rodzajów nawierzchni.
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4.9.1

Nawierzchnia gruntowa ĞcieĪek

Zajmuje 1138,87m2 powierzchni. Jako, Īe nie przewiduje siĊ intensywnego ruchu pieszych, a takĪe ze wzglĊdu na dostĊpne Ğrodki finansowe wiĊkszoĞü szlaków komunikacyjnych
na terenie stanowią ĞcieĪki o nawierzchni nie utwardzonej. Mała granulacja warstwy
wierzchniej pozwala teĪ na jej łatwe utrzymanie, szczególnie w okresie opadu liĞci. Przewiduje siĊ wykonanie ĞcieĪek szerokoĞci 1 i 2m.
Konstrukcja profilu nawierzchni kształtuje siĊ nastĊpująco:
ABCD-

ODSIEWKI Z PRZEMIAŁU JASNYCH SKAŁ
KLINIEC DO 6mm
TŁUCZEē OD 31,5 DO 63mm
PIASEK KOPANY UBITY
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Tab.4 Zapotrzebowanie materiałowe.
Rodzaj materiału

ObjĊtoĞü materiału [m3]

ODSIEWKI Z PRZEMIAŁU
JASNYCH SKAŁ

34,1661

KLINIEC DO 6mm

56,9435

TŁUCZEē 31,5 DO 63mm

91,1096

PIASEK KOPANY UBITY

113,887

BudowĊ nawierzchni gruntowej naleĪy rozpocząü od wykonania koryt o przekroju
prostokątnym - głĊbokoĞci 25cm. Po ich wykonaniu naleĪy dno wykopu oczyĞciü z korzeni
roĞlin i zagĊĞciü. KaĪda warstwa, po ułoĪeniu powinna byü stabilizowana. Dobre zagĊszczenie warstw zapewni trwałoĞü traktów i zapobiegnie przerastaniu ĞcieĪek przez roĞlinnoĞü.
Wierzch profilu poprzecznego ĞcieĪki winien byü w miarĊ moĪliwoĞci krągły, lekko opadający ku brzegom traktu.
Do wykonania ĞcieĪek gruntowych konieczne bĊdzie uĪycie:
- ciągnika z naczepą,
- ciągnika z ładowaczem czołowym.
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4.9.2

Nawierzchnia z kostki betonowej
Zajmuje 260,34m2 powierzchni. Są to trakty leĪące wzdłuĪ granic terenu. Koszt zakupu
samej kostki waha siĊ od 35 do 50zł za 1m2. Cena ułoĪenia 1m2 nawierzchni z kostki betonowej waha siĊ w granicach od 35 do 50zł za 1m2. Proponowany sposób ułoĪenia warstw przedstawia siĊ nastĊpująco:

A – Kostka betonowa, w szczeliny suchy
piasek o frakcji 1 do 2mm.

B – Podsypka z piasku granulacji 2mm,
ewentualnie grysu lub Īwirku 1 – 4mm.

C – Podbudowa właĞciwa o frakcji 30 do
60mm, uzupełniona od góry kruszywem o
frakcji < 30mm.

D – Grunt rodzimy.
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