PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELONEGO WOKÓŁ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

1. Opis ogólny
Przedmiotem opracowania jest projekt szaty roślinnej na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Tarnowie Opolskim. Celem jest zagospodarowanie terenów zielonych
wokół jednego budynku. W opracowaniu uwzględniono warunki siedliskowe oraz
pomiary własne.
2. Stan istniejący
Teren opracowania jest użytkowany mimo to wymaga zabiegów pielęgnacyjnych.
Cały teren głównie jest porośnięty trawą. Teren ten można podzielić na cztery
obszary. Obszar A1 i A2 znajdujący sie po lewej stronie wychodząc z budynku, obszar
A3 znajdujący sie po prawej stronie wychodząc z budynku oraz obszar A4 znajdujący
sie przed budynkiem (każdy z nich jest oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu). Do każdego obszaru prowadzą ścieżki.
Na obszarze A1 znajdują się dwa świerki, jedna sosna i jedna jodła. Teren ten głównie
porośnięty jest trawą.
Na obszarze A3 znajdująca się tam roslinność nie ulegnie żadnym zmianą. Trzeba
będzie jednak wykonać zabiegi pielęgnacyjne istniejącego tam żywopłotu.
Na obszarze A4 nie przewiduje się większych zmian związanych z nasadzoną tam
roślinnością.

3.Koncepcja projektowanego terenu

Koncepcja projektowanego terenu to przede wszystkim miejsce związane z regionem.
Dlatego głównym punktem będzie tarninowy zakątek. W projekcie dominować będzie
śliwa tarnina w 6 różnych odmianach: ‘Merzig’, ‘Nittel’, ‘Institioides’, ‘Purpurea’,
‘Variegata’ i ‘Plena’. Ponad to powstanie zakątek ziół i rabata z roślinnością
wapieniolubną. Ogólnie będzie to miejsce do wypoczynku, gdzie będzie można sobie
usiąść na ławeczkach wśród pięknie rosnących śliw tarninowych. Dodatkowo zostanie
umieszczona tablica informacyjna opisująca cały teren projektowany. A przy
roślinach zostanie umieszczona tabliczka z opisem cech charakterystycznych dla
danego gat. roślinnego. Każda projektowana rabata będzie wyścielona matą przeciw
chwastom, a na niej będzie wysypany kamień wapienny bądź kora.
2.1 Rabata z ziołami powstanie na obszarze A1 . Będzie to rabata o wymiarach
19,8 m x 2 m, powierzchni 40 m2. Zakątek z ziołami zostanie wyścielony matą i
wysypany korą. Rabata ta zostanie obsadzona ziołami wieloletnimi typu:
1. Lawenda wąskolistna
2. Estragon
3. Szczypior wieloletni
4. Szałwia lekarska
5. Koper włoski
6. Lebiodka
7. Melisa
8. Mięta pieprzowa
9. Mięta polna
10. Lubczyk
11. Mięta zielona
12. Rozmaryn lekarski
13. Tymianek
14. Hyzop lekarski
Na obszarze A1 dodatkowo powstanie aleja z Robini akacjowej ‘Umbraculifera’
szczepionej na pniu. Na tym terenie znajdą sie również śliwy tarniny. Szczegóły
zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Wszystkie rabaty powstałe na
terenie A1 będą wyścielone matą i wypełnione korą.
3.2 Na obszarze A2 powstanie rabata z roślinnościa wapieniolubną. Jest to rabata o
powierzchni 57 m2 . Zostaną na niej posadzone przede wszystkim byliny wieloletnie typu:

1. Gęsiowka kaukaska
2. Lawenda wąskolistna
3. Smagliczka skalna
4. Kostrzewa popielata
5. Złocien ogrodowy
6. Zawilec wielkokwiatowy
7. Juka kalifornijska
8. Żagwin ogrodowy
9. Wilczomlecz złocisty
10. Skalnica arendsa
11. Bukszpan wieczniezielony
12. Sosna kosodrzewina mops
Rabata cała zostanie wyścielona matą przeciw chwastom i wypełniona drobnym
kamieniem wapiennym. Pomiędzy roślinami zostaną rownież ułożone większe
kamienie wapienne.
3.3 Na obszarze A3 powstanie zakątek tarninowy. Wszystkie nasadzenia zgodnie z
projektem zagospodarowania. Wzdluż muru powstanie żywopłot z sadzonek śliwy
tarniny. Sposób nasadzenia zgodnie z zał. 3. Rabata powstała wzdłuż ścieżki zostanie
wyścielona matą przeciw chwastom i wypełniona kamieniem wapiennym. Pozostałe
powstałe rabaty zostaną również wyścielone matą przeciw chwastom i wypełnione
korą ozdobną. Na terenie A3 zostaną umieszczone także łwaki o o długości 180 cm w
obrębie Wierzby płaczącej. Pomiędzy ławkami zostaną umieszczone kosze na śmieci.
3.4 Na obszarz A4 zostaną dosadzone śliwy tarniny. Teren ten nie ulegnie wiekszym
zmianą. Pod śliwami tarninowymi zostanie ułożona mata przeciw chwastom i kamień
wapienny. A rabata z sosnami zostanie wyścielona matą przeciw chwastom i
wypełniona korą.

3. Powierzchnie obszarów
OBSZAR A1 ma powierzchnie 350.6 m2
OBSZAR A2 ma powierzchnie 57 m2
OBSZAR A3 ma powierzchnie 1395,6 m2
OBSZAR A4 ma powierzchnie 253.1 m2

