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l. WPROWADZENIE
Program ochrony zieleni dla Gminy Miejskiej Glogów powstal w oparciu o zlecenie
Wydzialu Srodowiska Urzedu Miejskiego w Glogowie. Opracowanie takiego programu stalo sie
konieczne w celu uporzadkowania i ustalenia waznosci terenów zieleni, kolejnosci wejscia z pracami konserwacyjnymi, terminów rozpoczynania poszczególnych prac konserwacyjnych, zakresu
tych prac i ich natezenia. Usystematyzowanie takie przydatne jest z jednej strony dla zarzadzajacych terenami zielonymi (co zapewni odpowiednia estetyke terenów zieleni, maksymalna ochrone zwierzat i roslin) a z drugiej strony spelni oczekiwania preznie dzialajacych w Glogowie organizacji proekologicznych i osób z ekologia zwiazanych.
Program sklada sie z dwóch zasadniczych, powiazanych ze soba czesci:
ð czesci „poradnikowej", w której omówiono ogólne zasady tworzenia, biezacej konserwacji na terenach zielonych, doboru gatunków drzew i krzewów – atrakcyjnych pod wzgledem gatunkowym jak i odpornych na warunki panujace w Glogowie, odpowiedniej
uprawy gleby, tworzenia kwietników sezonowych i byliniaków a takze postepowania z
zywoplotami i skupinami krzewów
ð w drugiej czesci opracowania dokonano:
a)
oceny „Programu ochrony zieleni" zatwierdzonego przez Zarzad Miasta Glogowa w 1992 roku,
b)
zaproponowano podstawe waloryzacji terenów zieleni w Glogowie,
c)
przeprowadzono waloryzacje grupujac tereny zieleni w 3 podstawowe klasy,
z wydzieleniem terenów o funkcjach specjalnych,
d)
dokonano analizy kazdego z terenów zieleni pozostajacych w konserwacji
prowadzonej przez Wydzial Srodowiska Urzedu Miejskiego w Glogowie,
e)
zaproponowano czynnosci konserwacyjne, jakie nalezy prowadzic dla kazdej
z grup terenów zieleni. Czynnosci opisano dla kazdego z wystepujacych elementów zagospodarowania parków i skwerów.
Calosc opracowano z uwzglednie niem aspektów przyrodniczych – wystepujacych zwierzat (w parkach sa to glównie ptaki i drobne ssaki, bogactwo zwierzat wystepuje w dolinie Odry)
oraz duzej ilosci gatunków roslin.
W zalacznikach przedstawiono:
ð zestawienie wazniejszych terenów zielonych, na których prowadzi konserwacje Gmina
Miejska Glogów,
ð zestawienie gatunków drzew i krzewów zalecanych do sadzenia w Glogowie,
ð zestawienie gatunków roslin wystepujacych w granicach administracyjnych miasta,
ð zestawienie przepisów stosowanych w ochronie drzew i krzewów i w przypadkach usuwania,
ð regulamin POD - dotyczacy zieleni rosnacej na terenach ogrodów dzialkowych,
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2. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA I KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI
2.1 TRAWNIKI I ZADARNIENIA
Wszystkie wolne przestrzenie na terenie miasta powinny byc obsiane trawa, jest to bowiem najlatwiejsze, a jednoczesnie najbardziej naturalne zabezpieczenie przed kurzem i chwastami. Ponadto trawniki, jak cala roslinnosc, wplywaj a korzystnie na fizyczne i psychiczne samopoczucie czlowieka oraz stanowia atrakcyjne tlo dla innych roslin i budynków.
2.1.1 Ogólny podzial trawników
Trawniki ogrodowe (dywanowe)
Trawniki ogrodowe sa czesto nazywane dywanowymi. Trawniki takie sa najwyzszej jakosci. Mozna je zakladac w róznych warunkach. Sklad roslin stanowi 2 do 5 gatunków traw; dzieki
odpowiedniej pielegnacji (czestemu koszeniu, odchwaszczaniu i podlewaniu) zostaje on zachowany niekiedy przez wiele lat. Trawniki te sa wiec jednolite, gladkie i o zywozielonej barwie.
Stosuje sie je jako przestrzenie trawiaste w miejscach reprezentacyjnych i jako tlo dla kwietników.
Trawniki parkowe
Trawniki parkowe sa posrednie miedzy trawnikami ogrodowymi a lakowymi. Kosi sie je
rzadziej, (5—6 razy w sezonie), ich sklad stanowia trawy i rosliny nietrawiaste.Sklad roslinny w
stosunku do wysianych roslin w miare uplywu czasu ulega znacznym zmianom, zaleznie od
miejscowych warunków siedliskowych. Wartosc estetyczna dobrze utrzymanych trawników parkowych jest duza.
Trawniki specjalne
Trawniki specjalne sa stosowane glównie w obiektach sporto wych, na lotniskach, polach
golfowych itp. Zalozenie trawnika sportowego jest bardzo kosztowne, gdyz wymaga specjalnie
przygotowanego podloza i instalowania róznych urzadzen podziemnych - nawadniajacych, odwadniajacych, regulujacych dostep powietrza, temperatury itp.
2.1.2 Dobór mieszanek traw
Gatunki i odmiany traw.
W celu uzyskania nawierzchni trawnika o okreslonej jakosci niezbedne jest zastosowanie
gatunków traw o odpowiednich wlasciwosciach biologicznych, ekologicznych i morfologicznych. Rosliny trawnikowe powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
- zdolnosc nasion do szybkiego kielkowania,
- dlugim okresem wegetacji, tj. wczesnym ruszaniem i póznym wchodzeniem w okres spoczynku, duza zywotnoscia w okresie wegetacji, dlugowiecznoscia odpornoscia na niekorzystne warunki klimatyczne, glebowe, odpornoscia na deptanie i ugniatanie gleby,
- wolnym tempie odrostu po koszeniu, czy niskim wzrostem,
- silnym krzewieniem, pozadanymi cechami dekoracyjnymi (barwa, zwartosc itp.).
Do najbardziej przydatnych gatunków traw dla warunków miejskich, charakteryzujacych sie
wymienionymi cechami mozna zaliczyc: kostrzewe czerwona, kostrzewe owcza, kostrzewe nitkowata, mietlice pospolita, mietlice bialawa, wiechline lakowa, zycice trwala.
Kostrzewa czerwona
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Trawa wieloletnia, niska, luznokepkowa z krótkimi rozlogami. Krzewi sie równomiernie
w ciagu calego okresu wegetacyjnego. Po wysiewie rozwija ale powoli, osiagajac pelnie rozwoju
w drugim lub trzecim roku. Daje porost w formie kepek równomiernie rozmieszczonych, niski,
gesty ale nie zbity. Na wiosne rusza wczesnie. Po pokosie odrasta wolno, dajac tylko pedy plo nne. Okres wegetacji ma dlugi, do przymrozków pozostaje zielona. Wytrzymala na wygrzanie i
susze. Nie reaguje na opóznione przymrozki. Jest gatunkiem dominujacym na glebach suchych,
ubogich, nawet zakwaszonych. Utrzymuje sie najdluzej na stanowiskach ubogich w potas. Malo
wrazliwa na zacienienie. Przy silnym nawozeniu azotowym ustepuje z darni.
odmiana Brudzynska - Runo
Trawa ta na wiosne rusza wczesniej. W stosunku do innych odmian odznacza ale lepsza
zimotrwaloscia i energia odrostu po pokosie oraz wytrzymaloscia na susze. Nieznacznie podatna
na maczniaka i rdze. Charakteryzuje sie bardzo duza zywotnoscia.
odmiana Leo
Na wiosne rusza wczesnie. Wytrzymala na susze i wygrzanie. Dobrze znosi niskie koszenie. Krzewi sie dobrze, dajac w pierwszym roku po wysiewie zwarta darn. Wytwarza duzo skróconych pedów plonnych. Najlepiej nadaje ale na gleby srednio zwiezle i srednio wilgotne.
odmiana Sawa
Wytrzymala na wymarzanie i na susze. Krzewi sie intensywnie, dajac darn gesta i równa. Po skoszeniu odrasta wolno. Ma dlugi okras wegetacji. Wymaga gleb srednio zwiezlych i lzejszych niezbyt wilgotnych, jest odporna na udeptywanie. Moze byc przydatna nie tylko na trawniki dekoracyjne, lecz takze na tereny zabaw i sportu.
Kostrzewa owcza
Wieloletnia trawa zwartokepkowa. Rozwija zwarty i gesty system korzeniowy. Pelny
swój rozwój osiaga w drugim lub trzecim roku. Trawa ta jest niewybredna pod wzgledem glebowy i klimatycznym. Rosnie dosc dobrze nawet na zupelnie ubogich i suchych glebach. Daje
porost niski i zwarty, inwazja chwastów znikoma. Odporna na mrozy i wiosenne niepogody,
bardzo odporna na susze. Dobrze znosi deptania i niskie koszenie, po skoszeniu odrasta wolno.
Odmian brak.
Kostrzewa nitkowata
Trawa wieloletnia niska, kepy drobne, srednio zbite rozpierzchle. W stanie zwartym darn
równomierna, trawa srednio pózna, po wysiewie rozwija sie wolno. Wytwarza duzo pedów plonnych. Po skoszeniu odrasta slabo.
odmiana Sima
Wytrzymala na susze i wymarzanie. Po skoszeniu odrasta wolno, dobrze znosi zacienienie.
Nadaje sie na gleby lekkie. Polecana do pólnocnego rejonu Polski, a zwlaszcza pasa nadmorskiego. Po wysiewie rozwija sie wolno. Wrazliwosc na zachwaszczenie duza.
Mietlica bialawa
Trawa srednio wysoka, luznokepkowa z podziemnymi krótkimi rozlogami. Trawa wieloletnia, na wiosne rusza pózno. Po wysiewie rozwija sie powoli, osiagajac pelnie rozwoju w trzecim roku. Gatunek wymagajacy duzej wilgotnosci gleby. Nadaje sie na klomby roznej jakosci. W
mieszankach jest latwo zagluszana przez inna trawy.
odmiana Polanowicka
Srednio wytrzymala na susze, odporna na rdze. W mieszankach dobrze sie rozwija mniej
jest zagluszana od innych odmian.
Mietlica pospolita
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Trawa srednio wysoka, luznokepkowa, z krótkimi podziemnymi rozlogami. Trawa wieloletnia, pózna. Wiosna dosc wczesnie rozpoczyna wegetacje. Po skoszeniu odrasta slabo. Wystepuje na stanowiskach dosc zyznych i suchych.
odmiana Igeka
Odmiana srednio pózna. Dobrze znosi niskie koszenie, a po skoszeniu odrasta wolno i
silnie sie krzewi, wytwarzajac równa darn. Wytrzymala na deptanie, srednio wytrzymala na wymarzanie. Nieznacznie ulega rdzy. Odpowiednia na gleby srednio - wilgotne. Po wysiewie rozwija sie wolno. Mala wrazliwosc na zachwaszczenie.
Wiechlina lakowa
Trawa niska luznokepkowa, obficie ulistniona, rozrasta sie intensywnie z rozlogów podziemnych, wytwarza duzo pedów wegetatywnych. Trawa wieloletnia (do 30 lat) bardzo zywotna.
Po wysiewie pelny rozwój osiaga w trzecim lub czwartym roku. Silnie rozrasta sie dopiero po
przerzedzaniu sie traw wysokich. Rozwija sie bardzo wolno. Daje najlepsza darn, odporna na
udeptanie. Intensywnie koszona silnie sie krzewi. Latwo znosi ostre zimy, dlugotrwala okrywe
sniezne, jest wytrzymala na susze. Malo wymagajaca pod wzgledem warunków glebowych, silnie reaguje na nawozenie azotowo - potasowe, Wiosna wczesnie rozpoczyna wegetacje.
odmiana Alicja
Dobrze znosi niskie koszenie. Silnie sie krzewi, wytwarzajac darn wyrównana i wytrzymala na deptanie. Wytwarza bardzo skrócone miedzywezla. Po skoszeniu odrasta wolno. Podatna na maczniaka. Jesienia pozostaje dlugo zielona.
odmiana Pulawska Pastwiskowa
Odznacza sie dobra zimotrwaloscia. Dobrze znosi susze. Moze byc wysiewana w calym
kraju na róznych rodzajach gleb.
Zycica trwala (Rajgres angielski)
Trawa niska, luznokepkowa o trwalosci trzech do czterech lat. Koszona czesto wytrzymuje dluzej. Po wysiewie rozwija sie bardzo szybko. Pelny rozwój osiaga w pierwszy i drugim roku.
Wiosna wegetacja rusza bardzo wczesnie. Trawa wymaga czestego koszenia od poczatku wegetacji. Przy niedostatecznym lub opóznionym koszeniu daje porost luzny z duza iloscia pustych
miejsc opanowanych przez chwasty. Strzyzona we wczesnych stadiach rozwojowych (przed
strzelaniem w zdzbla i wykloszeniem sie) rozkrzewia sie i tworzy równomierna darn. Wrazliwa
na zbyt silne mrozy w czasie bezsnieznych zim, na dlugotrwala okrywe sniezna oraz spóznione
przymrozki wiosenne. Lubi klimat lagodny o duzej wilgotnosci powietrza. Ma duze wymagania
glebowe. Najlepiej udaja sie na glebach zwiezlej szych, zyznych, zasobnych w próchnice i dostatecznie wilgotnych. Na glebach mniej urodzajnych wymaga intensywnego nawozenia NPK.
odmiana: Wieclawicka
Wytrzymalosc na wymarzanie i trwalosc dosc dobra. Charakteryzuje sie dobrym krzewieniem i zadamieniem. Forma trawnikowa odpowiednia na gleby srednie i dobre. Odmiana nieco
wrazliwa na maczniaka.
2.1.3 Ogólne zasady dobierania gatunków traw na trawniki miejskie
Znacznie lepsze efekty uzyskuje sie zakladajac trawniki z mieszanek traw, niz z pojedynczych gatunków. Przyczyniaj a sie do tego nastepujace wlasciwosci mieszanek :
- lepsze wykorzystanie warunków srodowiska niz w przypadku trawników jednogatunkowych, bardziej wyrównana zywotnosc trawników zalozonych z mieszanek niz trawników
jednogatunkowych za wzgledu na rózne tempo rozwoju i okresy krzewienia sie poszczególnych traw w ciagu sezonu wegetacyjnego,
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mieszanki sa bardziej plastycznym tworzywem roslinnym o duzej zdolnosci przystosowawczej niz indywidualne gatunki, szybko rozwijajace sie po wysiewie gatunki w mieszankach nie dopuszczaja do zachwaszczenia i zagluszania bardziej wartosciowych traw,
a nastepnie przez swoja krótkotrwalosc ulatwiaj a sukcesje gatunków rozwijajacych sie
wolno.
Przy sporzadzaiu mieszanek traw na trawniki miejskie nalezy stosowac nastepujace zasady:
ð w mieszankach nie powinno byc wiecej jak 20 % zycicy trwalej. Ilosc ta jest wystarczajaca dla otrzymania w krótkim okresie powierzchni zielonych a równoczesnie dla umozliwienia rozwoju innych wartosciowych ga tunków traw. Wiekszy udzial zycicy trwalej
wplywa na przygluszenia traw wolno rozwijajacych sie a tym samym pogorszenia stanu
trawnika w nastepnych latach. Za wzgladu na szybkie tempo rozwoju zycicy stosuje sie ja
glównie jako rosline ochronna w pierwszym roku po wysiewie, zwlaszcza na glebach zachwaszczonych, w niesprzyjajacych warunkach, zazwyczaj juz w drugim roku po wysiewie, trawa ta zaczyna ustepowac z darni, umozliwiajac rozwój gatunków wieloletnich,
wolno rozwijajacych sie. Zywotnosc i dlugowiecznosc zycicy trwalej jest wieksza na glebach zyznych, sredniozwiezlych i zwiezlych o wlasciwej wilgotnosci.
ð przystepujac do sporzadzania mieszanki dla okreslonych warunków siedliska, przygotowuje sie najpierw liste gatunków wchodzacych w sklad projektowanej mieszanki, a nastepnie ustala sie dla kazdego gatunku procentowy udzial w poroscie. Przy ustalaniu listy
i udzialu procentowego wybiera sie najpierw l do 2 gatunków najbardziej typowych dla
danych warunków siedliska i rodzaju uzytkowania, przewidujac dla nich wiekszy od pozostalych procent pokrycia powierzchni.
Podane przyklady traw dla terenów zieleni nie obejmuja wszystkich mozliwosci zestawiania poszczególnych gatunków i odmian dla okreslonych warunków klimatycznych i glebowych oraz dla róznych rodzajów uzytkowania. Dla tych specyficznych sytuacji nalezy opracowywac mieszanki indywidualne. Poza opisanymi wyzej gatunkami traw i mozliwymi do sporzadzenia mieszankami w handlu nasionami sa gotowe mieszanki traw, które mozna wykorzystywac, obsiewajac mniejsze przestrzenie.
ð Na trawniki ogrodowe (dywanowe), jako mieszanka uniwersalna, stosowana w miejscach
naslonecznionych i pólcienistych, odpowiedni jest nastepujacy zestaw traw:
- kostrzewa czerwona „Leo"
- 45%
- mietlica pospolita „Igeka"
- 45%
- zycica trwala „Gazon"
- 10%
Na trawniki parkowe (na rózne
gleby) stosuje sie nastepujace zestawy traw:
ð w miejscach naslonecznionych i pólcienistych:
- kostrzewa czerwona
- 25%
- tymotka lakowa
- 30%
- zycica trwala „Gazon"
- 45%
ð w miejscach zacienionych:
- kostrzewa czerwona Leo
- 20%
- kostrzewa róznolistna Sawa
- 30%
- kupkówka pospolita
- 10%
- wiechlina zwyczajna
- 20%
- zycica trwala „Gazon"
- 20%
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2.1.4 Zakladanie trawników
Zadaniem prac zwiazanych z zakladaniem i pielegnacja trawników jest uzyskanie zwartej i
jednorodnej darni o zywy zielony zabarwieniu. Dla uzyskania tego efektu niezbedne jest dokonania szeregu czynnosci, a zwlaszcza:
- zastosowanie odpowiednich dla danych warunków glebowych i klimatyc znych, odmian
traw i ich mieszanek,
- prawidlowe przygotowanie terenu z odchwaszczeniem i oczyszczeniem gleby oraz nawozeniem organicznym i pomocniczym,
- prawidlowy wysiew nasion,
- pielegnacja roslin w pierwszym roku po wysiewie i w dalszych latach.
Przygotowanie gleby
Celem prac zwiazanych z zakladaniem trawników jest wytworzenie nadziemnej
wierzchniej czesci gestego dywanu z pedów, a w podziemnej sprezystej trwalej i. wytrzymalej
darni, zlozonej ze splotu drobnych wiazkowych korzeni i rozlogów podziemnych. Jakosc trawnika zalezy w duzej mierze od podloza, na którym rosnie.
Wymagania glebowe i pokarmowe
Dla trawników szczególnie waznymi czynnikami sa urodzajnosc gleby, jej wlasciwosci
fizyczne i przebieg zachodzacych w glebie zlozonych procesów biologicznych. Optymalne warunki ale wiekszosci podstawowych traw gazonowych zna jduja sie w glebie urodzajnej o dobrej
przepuszczalnosci zarówno w warstwie rozprzestrzeniania sie korzeni roslin jak i w podglebiu.
Na glebach ciezkich o zwartej strukturze pojemnosc powietrzna i wodna jest ograniczona.
W takich przypadkach rozlogi i korzenie traw sa slabo rozwiniete, ich przenikanie w glab jest
niedostateczne a system korzeniowy rozprzestrzenia sie poziomo i bardzo plytko. Rosliny o slabo
rozwinietym systemie korzeniowym nie sa w stanie w pelni korzystac z wody i skladników pokarmowych znajdujacych sie w nizszych warstwach. W rezultacie darnina wytworzona na takich
glebach ma bardzo mala wytrzymalosc na wydeptywanie, narazona jest na zachwaszczenie, choroby, szkodniki i charakteryzuja sie mala dekoracyjnoscia.
Gleby lekkie sa zbyt przepuszczalne dla wody i na ogól ubogie w skladniki pokarmowe. Przed
zalozeniem trawnika gleba musi byc odpowiednio wzbogacona przez dodatek piasku (na glebach
ciezkich) lub gliny (na glebach lekkich), oraz zwiazków organicznych i mineralnych. Trawy gazonów charakteryzuja sie duzym pobieraniem skladników pokarmowych z gleby w wyniku zageszczenia roslin i ich czestego koszenia. Pobieraja one w okresie wegetacyjnym przy intensywnych zabiegach pielegnacyjnych z l m2 14 g azotu, 4,5 g fosforu, 10 g potasu, 0,8 g magnezu.
Konieczne jest zatem stale uzupelnianie tych skladników.
Azot - nalezy do pierwiastków pobieranych przez rosliny w najwiekszych ilosciach. W ciagu 6
tygodni trawy wykorzystuja calkowicie azot wprowadzony w nawozach, dostarczany w wiekszych dawkach azot latwo ulega wymywaniu do glebszych warstw gleby.
Nawozenie azotowe trawników wplywa na:
- zwiekszenia udzialu traw w runi, zwlaszcza zycicy trwalej i wiechliny lakowej,
- intensywne krzewienie w ciagu calego okresu wegetacyjnego,
- trwalosc zywotnosci oraz odmladzanie darni,
- przedluzania okresu wegetacyjnego,
- wlasciwa gospodarke wodne,
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Wielokrotne stosowanie zbyt wysokich dawek azotu (bez uzupelniania innymi nawozami) wplywa niekorzystnie przez:
- wypierania roslin (motylkowych) korzystajacych z wolnego azotu oraz niektórych traw
niskich,
- ograniczenie rozwoju systemu korzeniowego,
- rozluznianie darni, a tym samym powstawanie pustych miejsc w trawniku.
Fosfor - wchodzi w sklad wszystkich zywych komórek roslinnych. Nawozenie fosforowe oddzialywuje w sposób nastepujacy:
- wplywa stymulujace na rozwój systemu korzeniowego zarówno mlodych traw, jak i
uformowanej darni,
- wplywa stymulujace na rozwój roslin motylkowych,
- wzmaga rozwój mikroflory glebowej,
Rodzaj gleby ma zasadnicze znaczenie przy stosowaniu fosforu. Istotny natomiast jest stopien
alkalicznosci badz zakwaszania gleby, zwlaszcza, za koncowe odchylanie w obu kierunkach
unieruchomia) a fosfor. Najlepiej wykorzystany jest fosfor przy lekko kwasnym odczynie gleby.
Zawartosc przyswajalnego fosforu w naszych glebach jest na ogól niska, stad wiekszosc gleb w
Polsce wymaga nawozenia fosforowego.
Potas - Zapotrzebowanie traw na nawozenie potasowe jest wysokie, zwlaszcza przy stosowanym
nawozeniu azotowym. Zwiekszanie dawki azotu zwieksza zapotrzebowanie na potas. Nawozenie
potasowe wplywa na:
- silniejszy rozwój traw i roslin motylkowych,
-

ustepowanie z darni chwastów,

-

zwiekszania odpornosci na przymrozki.

-

dlugowiecznosc roslin,

Dzialanie nastepcze nawozów potasowych jest dosc zmienne i zalezy od rodzaju gleby i
przebiegu warunków meteorologicznych. Potas w glebie jest skladnikiem ruchliwym latwo sie
rozpuszcza i moze podlegac procesom wymywania szczególnie na glebach piaszczystych, kwasnych o malej zawartosci koloidów.
Odczyn gleby
Efektywne wykorzystania przez trawy skladników pokarmowych moze przebiegac tylko przy odpowiednia odczynie gleby. Dla wiekszosci traw darniotwórczych najwlasciwszy jest
odczyn gleby przy pH od 6 - 7. Nadmiar kwasowosci jest najbardziej szkodliwy w momencie
kielkowania nasion i w pierwszym okresie wzrostu roslin. Stad bardzo istotne jest uzyskanie
wlasciwego odczynu gleby przed zalozeniem trawnika. W tym celu stosuje sie wapnowanie gleby, które wplywa równiez na poprawe warunków rozwoju mikroorganizmów glebowych, udostepnianiu azotu, szybki rozklad masy organicznej, uaktywnianie fosforu ze zwiazków organicznych poprzez przeksztalcenie go w forme mineralna.
Wapnowanie poprawia fizyczne wlasciwosci gleby, a tym samym wplywa na zwiekszenie aktywnosci krzewienia sie roslin, ich rozprzestrzeniania sie a przez to ograniczenia rozwoju chwastów. Darn jest bardziej odporna na susze i wydeptywanie. Bardzo istotne Jest, aby
dawki nawozów wapniowych byly scisle dostosowane do odczynu gleby jaki chcemy uzyskac.
Najodpowiedniejsza pora wysiewu nawozów wapniowych jest jesien. Konieczny jest równo-
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mierny rozsiew nawozów na teren i dokladne wymieszanie z gleba. Nadmiar wapna jest niekorzystny i wplywa na zmniejszenie dostepnosci dla roslin potasu, bom i magnezu.
Nawozenie organiczne
Ze wzgledu na wieloletnia eksploatacje trawnika bardzo wazne jest nawozenie organiczne, które
oprócz dostarczenia skladników mineralnych, poprawia wlasciwosci fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb, co wplywa na podniesienie jakosci trawnika, zwiekszenie potencjalnej zdolnosci do
wegetatywnego odnawiania sie traw oraz zwiekszenie wytrzymalosci darni na uzytkowanie.
Z nawozów organicznych najbardziej dostepne sa torfy i komposty. Posypywanie nierozlozonym, przesuszonym torfem powierzchni pod trawniki w momencie wysiewu nasion jest niewlasciwe i nie ma wiekszego znaczenia nawozowego. Torf zastosowany w ten sposób zostaje
zazwyczaj zwiany przez wiatr przed ukorzenieniem sie roslin.
Torf przed uzyciem powinien byc przekompostowany z dodatkiem gnojówki, osadu czynnego biologiczne z oczyszczalni scieków lub innych nawozów organicznych. Na l ha terenu przeznaczonego pod trawnik nalezy dostarczyc ok. 60 t. przekompostowanego torfu, w przypadku
gleb lekkich ubogich w próchnice ilosc te nalezy zwiekszyc.
Przygotowanie gleby
Do zalozenia trawnika nalezy przytepic po zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych.
Pierwsza czynnoscia jest staranne uprzatniecie terenu z usunieciem pozostawionych po robotach
budowlanych resztek materialów ew. warstwy podglebia, wyniesionej na wierzch przy kopaniu
fundamentów. Wazne jest równiez, zgodnie z projektowana niweleta wymodelowanie terenu.
Formujac uksztaltowanie terenu (skarpy) nalezy uwzglednic mozliwosc uzycia sprzetu mechanicznego do róznych robót, np. dla kosiarek spadek nie powinien przekraczac 20 - 35°. Jezeli
przy robotach ziemnych przewidziane jest duze przemieszczenie gleby, nalezy uprzednio zdjac
wierzchnia warstwe urodzajnej i zabezpieczyc a nastepnie rozsypac ja ponownie mozliwie równomiernie po zakonczeniu prac niwelacyjnych. Przed przystapieniem do zalozenia trawnika konieczne jest okreslenie grubosci warstwy urodzajnej oraz podglebia jak równiez fizycznych wlasciwosci gleby miedzy innymi wilgotnosc, zwiezlosc itp. Poza ocena warunków glebowych dokonanych w terenie, nalezy wykonac analize chemiczna próbek gleby, celem uzyskania danych o
kwasowosci i zawartosci skladników mineralnych. Na podstawie tych analiz mozna dopiero
okreslic stopien przydatnosci danej gleby pod zakladany trawnik, ustalic sposób gruntownej poprawy gleby oraz okreslic wysokosc dawek nawozów organicznych i mineralnych. Ciezkie gleby
gliniaste nalezy rozluznic przez dodatek grubszego zwirowatego piasku, dodatek torfu lub obornika. Na le kkich gruntach polepszanie wlasciwosci gleby mozna uzyskac przez dodanie torfu,
obornika, kompostu lub dobrej ziemi gliniastej. Nalezy równiez rozpatrzyc mozliwosc poprawiania gleb przez dodanie kompostu korowego, wysokoabsorbcyjnych odpadów przemyslowych
i kopalnianych w postaci krzemionki koloidalnej, odpadów poflotacyjnych z kopaln, popiolów
wegla brunatnego lub wegla brunatnego. Wszystkie podstawowe praca uprawowe powinny byc
wykonana znacznie wczesniej, natomiast przygotowanie wierzchniej warstwy urodzajnej nastepuje pr zed siewem nasion. Orke lub kopanie gleby przeprowadza sie z reguly jesienia przy czy
ziemia musi byc poruszona na glebokosc co najmniej 20 cm. Zabieg ten na ogól laczy sie z odkwaszaniem gleby i poprawieniem jej wlasciwosci fizycznych. W zwiazku z tym wys iewamy
nawozy mineralne wolno rozkladajace sie i wymagajace przykrycia, jak nawozy fosforowe w
ilosci ok. 60 kg P2 O 5 na l hektar pod postacia maczki fosforowej.
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Wiosna na glebach ciezkich wykonujemy plytka orke lub teren przekopujemy. Na glebach
lekkich wystarczy teren wzruszyc kultywatorem. Nastepnie wylewamy nawozy, które dostarcza
niezbednych i latwo dostepnych skladników pokarmowych dla roslin w pierwszym okresie ich
wzrostu. Nawozy wylewany w ilosci:
- N - 30 kg/ha (1/3 dawki rocznej) pod postacia sale trzaka, saletry amonowej, mocznika,
siarczanu amonu,
- K 2O - 80 kg/ha pod postacia soli potasowej
- P2 05 - 60 kg/ha pod postacia superfosfatu (w przypadku nia wylania nawozów fosforowych jesienia).
Po tym zabiegu teren bronujemy lub grabimy, co ma na celu wyrównania powierzchni i
przykrycia nawozów mineralnych. Nawozy organiczne przekompostowane stosujemy przed bronowaniem.
Jezeli gleba nia zostala dostatecznie rozdrobniona nalezy tego dokonac za pomoca walu
lekkiego o ciezarze do 300 kg. Rola walu czesto jest niedoceniana, a pelni on szereg zadan,
szczególnie istotnych dla gospodarki wodnej w glebie. Jezeli gleba jest swiezo przygotowana i
spulchniona ubija on j a na glab, rozbijajac grudy i wyrównujac powierzchnie, co powoduja
umieszczenie nasion na jednej glebokosci oraz utrzymania wilgotnosci w warstwie gdzie znajduja sie nasiona. Gleba uwalowana ma na ogól wyzsza temperature o 1,5 - 2°C. Przed wysiewem
nasion powierzchnie nalezy spulchnic lekka brona lub grabiami na glebokosc 2 do 3 cm, po wylewie przykryc kolczatke i uwalowac caly teren lekkim walem.
Rekultywacja terenów zniszczonych po robotach budowlanych i instalacyjnych.
Jak wykazuje praktyka teren po robotach budowlanych i instalacyjnych jest najczesciej silnie zniszczony, pozbawiony zarówno gleby ur odzajnej, a nawet podglebia. W takim przypadku
nalezy dokonac szeregu prac uprawowych dla stworzenia roslinom wlasciwych warunków.
Pierwszy zabieg to jest orka lub przekopania istniejacego terenu na glebokosc 10-20 cm lub nawet glebiej, jezeli podglebie zostalo silnie ubite przez srodki transportowe. Celem otrzymania
jednolitej i równej powierzchni podglebia przeprowadzamy bronowanie. Grubosc warstwy podglebia nie powinna byc mniejsza niz 25 - 30 cm.
Na tak przygotowany teren rozsypujemy zabezpieczona przed rozpoczeciem prac budowlanych lub przywieziona ziemie urodzajna o grubosci warstwy co najmniej 20 cm. Jezeli podstawowe prace ziemne musza byc wykonane w roku siewu, wówczas do siewu przystepujemy nie
wczesniej jak po uplywie 1-1,5 miesiaca po zakonczeniu robót ziemnych.
W tym czasie gleba ustabilizuje sie, a równolegle przeprowadzane zabiegi agrotechniczne
spowoduj a zniszczenie chwastów.
Norma siewu
Waznym zagadnieniem dla prawidlowego zalozenia trawnika jest norma wysiewu czyli
ilosc nasion przypadajacych na jednostke powierzchni Dotychczas stosowana ilosc nasion na
trawniki miejskie wahala sie od 75 do 340 i wiecej kilogramów na obsianie l hektara.
Nasiona traw sa bardzo drobne i posiadaj a niewiele substancji odzywczych ulatwiajacych
start roslinom w najtrudniejszym dla nich okresie. Stad tez nie ilosc wysianych nasion decyduje
o procencie wschodów, ale wlasciwie przygotowane podloze. Przy odpowiednim materiale nasiennym i wlasciwym przygotowaniu gleby nasiona mieszanki traw w ilosci 100 kg/ha sa abso10

lutnie wystarczajaca dawka dla terenów zieleni. W wypadku niesprzyjajacych warunków klimatycznych i glebowych ilosc te mozna zwiekszyc do 200 kg/ha. Zastosowanie wiekszej ilosci moze wplynac niekorzystnie na wyglad trawnika w drugim i dalszych latach po zasiewie. Do siewu
nie nalezy uzywac nasion w roku ich zbioru jak równiez nasion, które maj a wiecej niz 3 lata.
Terminy siewu
Istnieje opinia, ze trawniki mozna zakladac, zaczynajac od wiosny i konczac pózna jesienia. W naszych warunkach klimatycznych optymalny okres przypada wczesna wiosna i póznym
latem (polowa kwietnia lub koniec sierpnia - poczatek wrzesnia). Warunkiem dokonania siewu
wiosennego jest przeprowadzenie zasadniczej uprawy gleby jesienia, a wiosna tylko zabiegów
uzupelniajacych. Do siewu przystepujemy gdy najwyzsza warstwa gleby uzyska odpowiednia
wilgotnosc gleby oraz temperatury powyzej 5 - 10° C. Dotychczasowe doswiadczania wykazuja,
ze druga polowa lata stwarza najbardziej sprzyjajace warunki dla kielkowania nasion. W tym
czasie temperatura gleby, otoczenia jak i wystepujace opady sprzyjaj a kielkowaniu nasion, a
nasiona chwastów ulegly zniszczeniu w czasie przygotowania gleby. W tym terminie unikniemy
wiosennych chlodów i ujemnego oddzialywania letniej suszy na mlode siewki. Do okresu przymrozków jesiennych rosliny zdaza sie dobrze ukorzenic, rozkrzewic i zahartowac. Wczesnoletni
siew nawet przy zastosowaniu deszczowni nie daja zadawalajacych wyników, gdyz nadmierna
wilgotnosc sprzyja szybkiemu wzrostowi chwastów, które zagluszaj a wolni ej rozwijajace sie
trawy.
Zakladanie trawników pózna jesienia jest ekonomicznie nieuzasadnione, mlode siewki nie
sa dostatecznie przystosowana do przezimowania, czesc nasion ginie, czesc wschodzi dopiero
wiosna. W takich przypadkach trawnik ponownie musi byc zalozony na wiosne.
Siew
Prawidlowe wykonania siewu na trawniku ma decydujacy wplyw na jego jakosc. Warunkiem jest tu równomierny wysiew i umieszczanie nasion na odpowiedniej glebokosci.
Czynnosc ta jest bardzo pracochlonna. Celowe jest stosowanie maszyn, które prace te wykonuj a znacznie lepiej przy mniejszym nakladzie pracy i czasu.
Sporzadzajac mieszanke traw odpowiednia dla danych warunków glebowych i klimatycznych zsypuje sie odmierzone ilosci poszczególnych gatunków i odmian partiami przy równoczesnym mieszaniu calej zawartosci. Jednorazowo przygotowane partie nasion nie powinny przekraczac 20 kg.
Mieszanka zawiera nasiona o róznej wielkosci, która w czasie transportu przemieszczaja
sie, przy czym nasiona bardzo drobne opadaja najnizej, natomiast nasiona wieksze pozostaja w
górnej warstwie przygotowanej partii. W zwiazku z tym miesza nka przywieziona na miejsce
przeznaczania musi byc bardzo starannie wymieszana przed przystapieniem do siewu.
Zakladajac trawnik na duzych powierzchniach, przygotowana partia nasion umieszczamy
przy brzegach trawnika, na dwu prostopadlych do siebie bokach w odstepie l m od brzegu rozciagamy sznury, które wyznacza nam powierzchnie do obsiania.
Nasiona przeznaczone do siewu dla kazdej odrebnej powierzchni trawnika nalezy podzielic
na dwie równe czesci, a nastepnie jedna polowe wysiac w danym kierunku, a druga prostopadle
do kierunku pierwszego, zgodnie z rozciagnietymi sznurami. Po obsianiu wyznaczonej powierzchni sznury przesuwamy o dalszy metr. W ten sposób cala powierzchnia zostanie równomiernie obsiana. Po siewie nasiona nalezy przykryc kolczatka i ugniesc lekko walem o wadze do
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100 kg. Zakladajac trawnik na niewielkiej powierzchni mozemy wysiac gatunki i odmiany o duzych nasionach przykrywajac je kolczatka a nastepnie w przeciwnym kierunku gatunki i odmiany o nasionach drobnych. Na zakonczenie teren lekko walujemy. Sposób ten umozliwia umieszczanie nasion na wlasciwej dla nich glebokosci.
W normalnych warunkach siewu Juz po 6 - 12 dniach na powierzchni ukazuja sie pierwsze
wschody (zycica trwala). Jezeli po wysiewie nasion wystapi brak opadów, okres kielkowania
nasion moze sie przedluzyc. Aby tego uniknac niedobór wody uzupelniamy przez deszczowanie.
Zakladanie trawników przez darniowanie
W przypadku gdy trzeba uzyskac w szybkim czasie ladna, zwarta nawierzchnie zielona
mozna wykorzystac do tego calu gotowa darn z trawników przeznaczonych do produkcji darni.
Wycinamy wówczas plaszczyzny 35 x 35 lub 30 x 40, ew. pasy o dlugosci 150 - 200 cm i szerokosci 30 cm, która mozna zwijac w rulony do transportu. Grubosc darni powinna wynosic 3 - 4
cm. Stwierdzono, za cienka warstwa darni ukorzenia sie latwiej. Nalezy zwrócic uwage, aby
grubosc platów darni byla jednakowa i aby nie zawierala ona chwastów. W Instytucie Melioracji
i Uzytków Zielonych w Elblagu opracowano technologie produkcji darni do pokrywania nawierzchni. Trawy wysiewane sa w substrat torfowy zasilony nawozami mineralnymi i rozlozony
cienka warstwa na nieprzepuszczalnym podlozu.
Teren pod trawniki wykonywane darniowaniem przygotowuje sie w ten sam sposób. co
pod trawniki obsiewane z tym, ze grubosc gleby urodzajnej moze byc nieco mniejsza, jednak nie
mniej niz 10 cm. Zabieg darniowania najlepiej jest przeprowadzac jesienia, ale nie pózniej jak do
polowy pazdziernika. Nalezy unikac ukladania darni na wiosne ze wzgledu na ew. susze w tym
okresie, co jest niekorzystne dla rozwoju darni.
Warunkiem przyjecia sie darni jest systematyczne nawadnianie terenu. Przy zakladaniu
trawników darn uklada sie równo i scisle jedna obok drugiej, zamulajac lekko miejsca styku
kompostem co ulatwia zrastanie sie. Pokryte powierzchnie nalezy lekko przywalowac i podlac.
W sprzyjajacych warunkach po dwóch tygodniach darn powinna byc ukorzeniona.
Po 6 tygodniach od wysiewu zapasy nawozów wyczerpuja sie, dlatego konieczne jest
dodatkowa zasilanie. Zakladanie trawników przy pomocy gotowej darni ma swoje ujemne strony.
Oprócz bardzo wysokich kosztów napotyka sie czesto trudnosci przy znalezieniu odpowiedniego
materialu (platów darni). Dlatego darniowanie wykonuje sie najczesciej na stromych skarpach,
tam gdzie trawniki z siewu nie mialyby odpowiednich warunków. Ukladanie darni na skarpach
rozpoczyna sie od podstawy skarpy.
W przypadku ograniczone, ilosci darni mozemy j a ukladac na krzyz, umocowujac do
podlo za palikami o dlugosci 20-25 cm, a srodek kwadratu obsiewamy nasionami traw.
2.1.5 Podsumowanie
Grubosc warstwy gleby urodzajnej pod trawnik po wykonaniu robót ziemnych winna
wynosic na calym terenie 20, do 25 cm. Odpowiednimi glebami pod trawnik sa gleby gliniasto piaszczyste lub piaszczysto - gliniaste, próchniczne, zyzne, o dobrej strukturze i odczynie slabokwasnym. Po dowiezieniu gleby i splantowaniu terenu trzeba gleboko zaorac (20, do 25 cm) lub
przekopac i zabronowac. Gleby zbyt piaszczyste trzeba wzbogacic zwietrzala glina lub gleba
gliniasta oraz torfem, gleby zbyt zwiezle rozluznic torfem.
Zamiast torfu mozna nawiezc kompostem torfowym lub na wpól rozlozonym obornikiem, których dawka na glebach ubogich, winna wynosic do 150 ton/ha. Wspomniane dodatki
trzeba równomiernie rozprowadzic na calym terenie oraz plytko przyorac (15 - 17 cm) lub przekopac, wymieszac glebogryzarka, zabronowac, wyrównac i zagrabic. Kiedy gleba osiadzie, czyli
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po okolo dwóch tygodniach, mozna siac trawe. Dla skrócenia czasu osiadania gleby mozna ja
zwalowac. Jesli teren jest porosniety darnina starej trawy, to z miejsc, gdzie trawnik sie dobrze
zachowal, mozna wyciac pasy lub kwadraty darniny i zadarniowac nimi np. skarpy, a pozostale
zwiezc na pryzme dla przygotowania kompostu, nastepnie zaorac gleboko na zime. Wiosna wykonuje sie kolejno uprawki, przygotowujac pod siew trawnika jak poprzednio. Niekiedy zachodzi
potrzeba wymiany gleby zdegradowanej z powodu zanieczyszczen chemicznych (olejami, kwasami). W trakcie uprawy trzeba równiez uwzglednic wapnowanie (w miare potrzeby) oraz nawozenie mineralne. Najwazniejszym nawozem pod trawnik jest azot, natomiast mniej waznym potas. Azot jako nawóz latwiej wymywalny nalezy stosowac w kilku dawkach: tuz przed siewem i
w trakcie wegetacji (2 - 3 razy), natomiast fosfor i potas jednorazowo podczas uprawy gleby.
Jako nawozenie glówne (podstawowe) dawka winna wynosic 3—5 q/ha w równych ilosciach
poszczególnych skladników (po 20, do 30 kg w czystym skladniku). Dawki wapna nawozowego
zaleza od odczynu gleby. Dla traw najodpowiedniejszy jest lekko kwasny (czyli pH 5,5—6,5).
Celem podniesienia wartosci pH o l (np. z 5 na 6) trzeba na l ha: gleb ciezkich 20 q, gleb srednich
17 q tlenku lub weglanu wapnia, a gleb lekkich 30 q weglanu wapnia.
Norma wysiewu
Zuzycie ilosci nasion traw przy sile ich kielkowania 80% a czystosc 90°/o waha sie w
granicach 15 - 25 g/m2 , czyli 150 - 250 kg/ha. Jako norme wysiewu przyjmuje sie na terenie plaskim 20 g/m2 , a na skarpach - 40 g/m2 .
Bardzo wazna jest pora siewu trawy. Przyjeto jako najwlasciwsze dwie pory:
wiosenna - w kwietniu i na poczatku maja oraz letnia - w sierpniu i we wrzesniu. Pora letnia daje
lepsze wyniki, gdyz jest to okres samorzutnego rozsiewania sie nasion traw. W praktyce sieje sie
jednak trawnik i od kwietnia do wrzesnia. Pózniej niz we wrzesniu raczej nie nalezy siac, gdyz
mloda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie rozrosnac, w przeciwnym bowiem przypadku
zima wymarza.
Technika siewu
Trawe mozna siac siewnikiem lub recznie. U nas rozpowszechnil sie raczej siew reczny.
Nasiona trawy winny byc rozrzucone równomiernie. W tym celu przeznaczona do wysiewu porcje traw trzeba podzielic na dwie, nastepnie polowe rozsiac w jednym kierunku pola, a druga na
krzyz. Najlepszy do siewu jest bezwietrzny, pochmurny dzien. Nie mozna siac podczas deszczu,
nalezy tez unikac dni szczególnie slonecznych. Nasiona winny byc przykryte warstwa gleby od
0,5 do l cm. Na mniejszych terenach miesza sie trawe z gleba, motyczkujac grabiami na 2 cm
gleboko, i nastepnie ubija ubijakiem recznym. Na wiekszym terenie przykrywa sie trawe, mieszajac z gleba za pomoca specjalnego walu - kolczatki i przywalowuje recznym walem gladkim
(o wadze 100—150 kg). Do zakladania trawników na duzych obszarach przeznaczone sa specjalne maszyny, wykonujace wszystkie czynnosci: przygotowanie gleby, nawozenie, siew, przykrycie i walowanie. W normalnych warunkach trawa wschodzi po 8 - 10 dniach, a po dwóch tygodniach zaczyna sie krzewic. Kiedy trawa osiagnie wysokosc okolo 10 cm, trzeba j a pierwszy
raz skosic. Przyjelo sie u nas, ze pierwsze koszenie wykonuje sie recznie ostra kosa, gdyz przy
uzyciu maszyny rotacyjnej (smiglowej) wiele roslin zostaje wyrwanych. Mozna natomiast bez
obawy uzywac kosiarek bebnowych a nastepnie trawnik przywalowac walem gladkim o ciezarze
100 - 100 kg. Niektóre kosiarki sa wraz z walami.
Darniuje sie przewaznie skarpy, gdzie siew trawy jest niemozliwy ze wzgledu na to, ze
nasiona bylyby splukane woda, lub mniejsze powierzchnie w miejscach reprezentacyjnych, które
zostaly wydeptane czy wymarzly w czasie zimy. Przed darniowaniem gleba musi byc tak samo
uprawiona jak przed siewem trawy.
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Przed pobieraniem darni trawnik winien byc krótko skoszony (4-5 cm) oraz - jesli jest
suchy - poprzedniego dnia obficie podlany. Trawa winna byc gesta i o takim skladzie mieszanki,
jaki ma stanowic trawnik. Równiez warunki glebowe i wilgotnosciowe winny byc zblizone do
tych, w jakich darniny beda ukladane. Wielkosc darnin nie jest scisle ustalona, ale przy recznym
wycinaniu tnie sie je w wymiarach 35x35 cm badz 30 x 40 cm i o grubosci 3-4 cm. Darniny
sklada sie do transportu po dwie zdzblami trawy do siebie. Przy wycinaniu maszynowym stosuje
sie szerokosc 30 cm, natomiast dlugosc na ogól 1,5, do 2 m i zwija sie je do transportu w rolki.
Nastepnie rozklada sie dosc scisle na przygotowanym terenie, wypelniajac wolne miejsca gleba
miejscowa. Na skarpach trzeba kazda darnine przybic co najmniej jednym kolkiem. Po ulozeniu
nalezy trawnik obficie podlac, tak aby woda przesiaknela na kilka centymetrów równiez miejscowa glebe. W wypadku suszy trzeba podlewanie powtarzac.
2.1.6 Pielegnacja trawników w pierwszym roku po zalozeniu.
Po wykielkowaniu nasion rozwija sie ped glówny i system korzeniowy a z chwila rozwiniecia sie 3 - 4 lisci rozpoczyna sie krzewienie i przejecie przez pedy wegetatywne funkcji rosliny
macierzystej. Dla prawidlowego krzewienia traw musza byc spelnione nastepujace warunki:
- optymalna wilgotnosc gleby 70 - 85%,
- obfite nawozenie szczególnie azotem przy równoczesnym zabezpieczeniu dostatecznej
ilosci fosforu i potasu systematyczne koszenie trawy
Zabiegi pielegnacyjne w pierwszym roku maja na celu wzmozenie krzewienia sie traw dla
uzyskania dobrego zwarcia i pokrycia gleby oraz niszczenie chwastów, które wybijaja zwykle
silniej wobec powolnego rozwoju poczatkowego traw wieloletnich.
W celu zniszczenia chwastów wyrastajacych w mlodych zasiewach stosujemy kilkakrotne
koszenie roslin na wysokosci 4 - 5 cm. Pierwsze koszenie przypada na ogól 5 – 6 tygodni po zasiewie i powinno byc wykonane ostra kosa, która nie powoduje wyrywania mlodych, slabo ukorzenionych roslin. Pobudza ono jednoczesnie rosliny do silniejszego rozkrzewiania i zadamiania
gleby.
W momencie krzewienia sie roslin wysiewamy nawozy azotowe w ilosci 30 - 40 kg N/ha
w postaci saletry wapniowej, saletrzaku lub mocznika.
2.1.7 Pielegnacja w latach nastepnych
Bronowanie grabienie
Wczesna wiosna po stopnieniu sniegu przystepujemy do oczyszczania trawnika z resztek
obumarlych roslin i "przeczesania" darni. Zabieg ten mozna wykonac na wiekszych terenach za
pomoca lekkiej brony. Dodatkowa zaleta tej czynnosci jest rozluznienie darni prowadzace do
zwiekszenia dostepu powietrza i wody do korzeni, ozywienie procesów mikrobiologicznych zachodzacych w glebie oraz pobudzanie roslin do silnego krzewienia sie Wiosenne bronowania
najczesciej laczy sie z wysiewem nawozów mineralnych.
Nawozenie
Czeste koszenie darni wplywa na splycenie glównej masy korzeniowej. Plytko ukorzenione
rosliny nie moga korzystac ze skladników pokarmowych znajdujacych sie w glebszych warstwach gleby. Rosliny takie traca zywotnosc, krzewienie ulega zahamowaniu, a w wolnych przestrzeniach darni ukazuja sie chwasty. Aby temu zapobiec nalezy pobrane przez rosliny skladniki
pokarmowe ponownie dostarczyc do gleby przez nawozenie mineralne. Corocznie nalezy zastosowac 60 - 80 kg/ha P202 (najlepiej wczesna wiosne) 80 - 120 kg/ha K-20 (wiosna w chwili ru-
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szenia wegetacji) i 60 - 90 kg N. Najbardziej racjonalne jest wylewanie nawozu azotowego w
dwu lub trzech dawkach:
- wczesna wiosna w ilosci 20 - 30 kg N/ha
- koniec czerwca, poczatek lipca w ilosci jak wyzej,
- koniec sierpnia, poczatek wrzesnia w analogicznej ilosci.
i
Odchwaszczanie
Po wysiewie nasion traw, w przypadku niedostatecznie starannego przygotowania gleby moga pojawic sie chwasty nawet w znacznej ilosci. Sa to przewaznie chwasty jednoroczne, które po
jednym lub dwu pokosach zostaja calkowicie zniszczone. W latach nastepnych moga pojawic sie
chwasty trwale. Dotyczy to szczególnie trawników niedostatecznie pielegnowanych. W przypadku pojawienia sie pojedynczych chwastów mozna je usunac wycinajac za pomoca specjalnie do
tego celu sporzadzonych dlugich nozy. Na trawnikach silnie zachwaszczonych stosuje sie i dopuszcza srodki chemiczne. Opryski herbicydami sa w zasadzie celowe przy zachwaszczaniu siegajacym ponad 30% pokrycia powierzchni trawnika. Jako podstawowy termin oprysków wieloletnich trawników przyjmuje sie okres wczesnowiosenny po ruszeniu wegetacji jako jednorazowy zabieg zwalczajacy chwasty. Niejednokrotnie zachodzi potrzeba przeprowadzenia drugiego
oprysku w drugim lub trzecim tygodniu po pierwszym koszeniu. Na l ha stosujemy 5-71 Chwastoxu plynnego 30 lub 2-3 kg Pielika 2-31 Pielika E plynnego. Dobre wyniki daja mieszanki 2 - 5
l, Chwastoxu plynnego 30 + 1,5 kg Pielika lub 3,5 l Chwastoxu plynnego 30 + l kg Pielika. Termin oprysków mlodej darni trawnikowej uzalezniony jest od daty zasiewu i nie moze byc stosowany wczesniej, jak 5 tygodni po zasiewie, w momencie gdy trawy zasiane w mieszance maja 34 listki, a chwasty dwuliscie nne 2-5 listków. Zabieg przeprowadzamy za pomoca Chwastoxu
plynnego 50 stosujac 2,5 L/ha i Pielika w ilosci l - 1,25 kg/ha. Ustalona dawke w kg/ha lub l/ha
kazdego preparatu rozpuszczamy w wodzie w ilosci 600 l/ha. Ilosc cieczy opryskowej winna byc
przeliczona dokladnie na kazda okreslona powierzchnie. Najodpowiedniejsza temperatura przy
wykonywaniu oprysku to 15°C. Dolna granice stanowi 10°C, górna to 25°C. Oprysków nie mozna wykonywac przy rosie oraz silnym naslonecznieniu i przy silnym wietrze. Aparaty do oprysków, jakie nalezy uzywac to opryskiwacze plecakowe lub taczkowe z mglawicowa dysza.
Preparaty uzywane do odchwaszczania sa szkodliwa dla ludzi i zwierzat, dlatego nalezy zachowac wszelkie srodki ostroznosci a opryskiwany teren na pewien okres czasu wylaczyc z uzytkowania..
Przy koniecznosci wykonania zabiegu na wiekszych powierzchniach najlepiej czynnosc
ta zlecic specjalnej ekipie.
Koszenie
Koszenie trawników ma na calu zapewnienie nalezytego rozkrzewiania sie traw, wytworzenia gestej, zwartej darni jak równiez walke z chwastami jednorocznymi. Trawnik nie powinien osiagac wyzszej runi niz 15 cm i nizszej jak 4 cm.
Terminy i czestosc koszenia uzalezniono sa od pogody, skladu mieszanki traw, wieku
traw i od zawartosci skladników pokarmowych w glebie. Trawniki obsiane mieszanka traw gazonowych wymagaja co najmniej 5-6 krotnego koszenia w okresie wegetacji. Pierwsze strzyzenie przypada najczesciej na polowe lub koniec kwietnia. Ostatnie koszenie wykonywane jest najczesciej pod koniec pazdziernika.
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Nawadnianie
Darn potrzebuje w okresie wzrostu stalej, optymalnej wilgotnosci gleby. Przyczynia sie
do tego duze zageszczenie roslin oraz duza powierzchnia lisci wyparowujaca wielkie ilosci wody. Najwieksze zapotrzebowanie stwierdza sie w okresie kielkowania nasion kiedy to rosliny
ukorzeniaja sie i nie sa w stanie uzupelnic niedoboru z glebszych warstw. Optymalne warunki
wzrostu znaj duj a rosliny na glebie o wilgotnosci wynoszacej 75 - 85%. Ilosc wody jaka musimy dostarczyc roslinom zalezy od gleby, zapotrzebowa nia i systemu korzeniowego roslin, warunków klimatycznych i przebiegu pogody. w czasie dlugotrwalej suszy w okresie letnim niedobory wody musimy uzupelnic poprzez podlanie trawnika. Najodpowiedniejsza pora do wykonania tego zabiegu jest wczesny ranek, pózne popoludnie oraz noc.
Aeracja trawników
Czesc korzeniowa roslin trawiastych do prawidlowego pelnienia swej funkcji wymaga
odpowiedniej ilosci tlenu. Spelnianie tego warunku jest szczególnie trudne na glebach ciezkich.
Trawniki jako kultury wieloletnie, traca z biegiem lat nadana im porowatosc. W kulturach trawnikowych w nastepstwie slabego dostepu powietrza stwierdza sie niekorzystne zmiany w skladzie
gatunkowym. W pielegnacji trawników dywanowych stosowane sa od dawna rózne zabiegi mechaniczne tzw. aeracja ulatwiajace dostep powietrza do gleby. Rozróznia sie aeracje powierzchniowe i wglebne. Pierwsza z nich polega na usuwaniu nagromadzonych czesci organicznych badz
rozluznianiu wierzchniej warstwy gleby, do tego celu uzywa sie specjalnie skonstruowanych
ostrych grabi. Aeracja wglebna polega glównie na robieniu w glebie otworów za pomoca maszyn
zwanych aeratorami. Gestosc otworów moze byc regulowana. Najczesciej uzywane sa specjalna
walce wyposazone w róznego rodzaju ostrza. Dzialanie ich polega na wciskaniu ostrzy do gleby
przy ruchu obrotowym walca. W efekcie powstaje szczeliny. Dzialanie innego typu aeratora polega na wycinaniu wirujacymi tarczami równolegle biegnacych szczelin, co powoduje równomierne wyrzucanie gleby z powstalych szczelin na powierzchnie. Aeracje gleby przeprowadzamy
w okrecie wczesnowiosenny i jesiennym laczac zwykle ze stosowaniem po jej przeprowadzeniu
nawozów mineralnych i organic znych.
2.1.8 Remonty biezace
Praktyka wykazala, ze uszkodzenia trawników sa na ogól zjawiskiem nieuniknionym.
Najpowszechniejszymi przyczynami powodujacymi koniecznosc biezacego remontu sa:
- wydeptywanie trawników,
- uszkodzenie trawników przy wszelkiego rodzaju budowach wykonanych na terenie samego trawnika lub w poblizu, rozwiniecie sie niektórych chwastów platami, posród których
trawa prawie calkowicie zanika, wysychanie trawników w czasie suszy.
Najczestsza przyczyna powodujaca najbardziej istotne uszkodzenia jest wydeptywanie.
Miejsca takie starannie i gleboko przekopujemy, nawozimy kompostem i nawozami mineralnymi, grabimy, obsiewamy mieszanka traw i po przykryciu walujemy. Aby jednak „zalagodzic"
rzucajace sie róznice odrestaurowanych kawalków trawnika od dawniej istniejacych czesci trawiastych trzeba zgrabic darn zelaznymi grabiami na szerokosc ok. 50 cm od styku czesci remontowanych i istniejacych, a nastepnie podsypac l cm warstwa próchnicy i obsiac te miejsca mieszanka nasion analogicznie jak remontowany kawalek trawnika.
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2.2 DOBORY I SADZENIE ROSLIN WIELOLETNICH
Dobory roslin sa opracowywane przez fachowców zajmujacych sie przewaznie naukowo
dana dziedzina, najczesciej na zlecenie wladz administracyjnych. Dotycza one na ogól pewnych
grup roslin (np. drzew i krzewów, bylin itp.) i sa zestawieniami roslin przydatnych dla okreslonego celu (np. do obsadzania ulic w miastach, na zywoploty itp.) oraz moga stanowic zalecenia
dla calego kraju lub tylko pewnego rejonu (np. dla calego województwa czy wiekszego miasta).
Rosliny poza wartosciami biologicznymi maja równiez wartosci plastyczne, jak:
rózna wielkosc, budowe, ksztalt, barwe itp. co ma duze znaczenie dla kompozycji. Pokrój roslin
jest czesto na tyle charakterystyczny, ze juz z dalszej odleglosci mozna poprawnie rozpoznac
gatunek rosliny. W zwiazku z tym dzieli sie rosliny wedlug sposobu wzrostu na kilka form wzrostowych, te zas wedlug ksztaltu na pokroje. Pokrój jest wlasciwoscia gatunku rosliny, a niekiedy
odmiany. Na pokrój roslin, szczególnie drzew, poza wlasciwosciami dziedzicznymi, wplywa
takze ich wiek. Na ogól drzewa mlodsze maj a pokrój e wezsze, stozkowate, a starsze - szerokie,
rozlozyste, kopulaste. Znaczne róznice wystepuja w pokroju drzew zaleznie od zageszczenia. W
zwarciu drzewa sa wyzsze, a korony tworza male, waskie, podczas gdy na wolnej przestrzeni
drzewa sa nizsze, a ich korony sa szerokie, rozlozyste. Ponadto barwa lisci, kwiatów i owoców, a
w zimie takze barwa kory (pedów) jest intensywniejsza w pelnym oswietleniu niz w cieniu. Odmiany barwolistne trzeba wiec sadzic w sloncu, gdyz wówczas tylko wyksztalca wlasciwa barwe.
Dla kompozycji roslinnych terenów zieleni maja przede wszystkim znaczenie pokroje drzew,
gdyz drzewa sadzi sie przewaznie tak, aby mogly sie w pelni rozrosnac i wyksztalcic swój pokrój. Natomiast mniejsze znaczenie maja pokroje krzewów, gdyz sadzi sie je przewaznie w zwarciu, tworzac grupy. Sadzac w terenach zieleni byliny i kwiaty letnie, na ogól wypelnia sie nimi w
sposób zwarty plaszczyzny.
2.2.1 Dobory i sadzenie drzew i krzewów
Rosliny drzewiaste spelniaja przede wszystkim podstawowe funkcje ozdobne, co jest
glównym celem zieleni. One tez wraz z roslinnoscia zielna ksztaltuja estetyke otoczenia. Wykaz
drzew i krzewów polecanych na tereny zieleni w Glogowie znajduje sie w zalaczniku.
Normy jakosciowe drzew i krzewów
Ogólne wymagania jakosciowe sa nastepujace:
ð drzewa i krzewy winny byc wyprowadzone zgodnie z agrotechnika szkólkarska,
ð wykazywac wlasciwy pokrój dla danego gatunku czy odmiany, przyrost ostatniego roku
winien przedluzac przewodnik,
ð przewodnik winien byc prosty, a pedy boczne korony równomiernie rozlozone, blizny
dobrze zarosniete, chyba ze pewne odchylenie dopuszcza norma szczególowa,
ð system korzeniowy winien byc prawidlowo rozwiniety, nieuszkodzony, na korzeniach
szkieletowych winny byc liczne drobne korzenie.
Ponadto dla poszczególnych gatunków, a niekiedy i odmian, podane sa cechy szczególowe,
jak: wysokosc i srednica pnia, liczba pedów w koronie, liczba korzeni szkieletowych itp. oraz
podstawy zakwalifikowania do I lub II wyboru. Odpowiednie normy opracowano równiez dla
drzew i krzewów iglastych oraz róz.
2.2.2 Sadzenie drzew lisciastych
Rozmieszczenie drzew
Drzewa sadzi sie przewaznie pojedynczo (jako tzw. solitery), po kilka lub po kilkanascie
w luznych grupach, wzglednie rzedami wzdluz ciagów komunikacyjnych lub bardziej zwarcie
jako oslony, nazywane niekiedy szpalerami lub pasem ochronnym. W zadnym przypadku nie
powinno sie sadzic drzew zbyt gesto, gdyz wówczas nie wyksztalca one wlasciwej sobie korony.
Na ogól odstepy miedzy drzewami nie powinny byc mniejsze niz polowa przecietnej srednicy
korony, przy czym drzewa wymagajace pelnego oswietlenia nalezy sadzic rzadziej. Sadzac drzewa w jednym rzedzie, mozna je nieco zagescic, gdyz beda one mialy dobre oswietlenie z góry i z
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dwóch boków, jednak jako najmniejsza rozstawe dla drzew srednich i duzych uwaza sie 4 m.
Minimalna odleglosc drzew od budynków winna byc nie mniejsza niz przecietna srednica korony. Blizej mo zna sadzic tylko drzewa duze przy budynkach niskich (parterowych), gdyz korony
ich rozwina sie ponad budynkami (minimalna odleglosc winna wynosic 3 m). Niezaleznie od
wymagan samych drzew i wzgledów kompozycyjnych rozmiescic trzeba drzewa tak, aby mozliwie najlatwiej mozna bylo wykonywac czynnosci pielegnacyjne, glównie koszenie trawników,
do czego uzywa sie obecnie coraz wiekszych kosiarek.
Kompozycje drzew
Szkólki produkuj a drzewa ozdobne w trzech formach
ð naturalnej (od dolu ugalezione)
ð krzewiastej - majace od dolu kilka pni (3 - 5)
ð plennej - majace pien i korone.
Produkcja taka stwarza mozliwosc róznego komponowania grup drzew juz w mlodosci. W zestawieniach kompozycyjnych nalezy poza wielkoscia i pokrojem wykorzystac równiez kontrast
barw, na przyklad: jasnozielone sadzic obok ciemnozielonych, o lisciach bialych (srebrnych),
zóltych (zlotych) lub czerwonych sadzic pojedynczo albo po kilka na tle drzew zielonych, na tle
budynku wzglednie trawnika czy grupy niskich krzewów. Ponadto nalezy wykorzystywac barwe
kwiatów oraz pore kwitnienia, a takze zabarwienie pedów (np. brzozy, platany itp.). Poszczegó lne elementy roslinne, glównie drzewa, winny stanowic wzgledem siebie, jak równiez w stosunku
do zabudowy, kompozycyjna calosc oraz spelniac funkcje zdrowotne (zatrzymywanie kurzu,
wyciszanie halasu) i estetyczne.
Bardzo celowe jest podswietlanie roslin noca, gdyz podnosi to znacznie ich efekty dekoracyjne.
Dolowanie drzew
Odbierajac material szkólkarski, trzeba sprawdzic jakosc, zgodnosc z zamówieniem, etykiety itp. a nastepnie, po przywiezieniu na miejsce sadzenia, zadolo wac, tak aby korzenie byly
calkowicie przykryte gleba. Jesli drzewa beda sadzone zaraz (w ciagu kilku lub kilkunastu dni),
wówczas doluje sie prowizorycznie, czyli tymczasowo. W wykopanym rowie umieszcza sie gesto korzenie drzew, przy czym pierwszy rzad opiera sie o ziemie, a korzenie przysypuje sie, lekko udeptujac. Korzenie kazdej z nastepnych warstw drzew przysypuje sie oddzielnie. Jesli gleba,
w której zostaly zadolowane drzewa, jest zbyt sucha, wskazane jest obfite podlanie jej. Przy dolowaniu np. na okres zimy drzewa musza byc ustawione pionowo, gdyz ich pnie moglyby sie
powyginac. Dolowac nalezy raczej w miejscu zacienionym - wówczas pnie i korony traca mniej
wody. Jesli drzewa w czasie transportu nadmiernie przeschly (poznajemy to po pomarszczonej
korze i latwej lamliwosci pedów), to trzeba je przed sadzeniem zanurzyc na 24, do 48 godzin w
wodzie (w stawie lub basenie) wzglednie spryskac woda i calkowicie okryc wilgotnymi matami.
Przy sadzeniu nalezy pamietac, ze korzenie drzew nic moga byc wystawione na bezposrednie
dzialanie promieni slonecznych. Do okrycia ich na miejscu sadzenia najlepiej miec wilgotne maty slomiane.
Pora sadzenia
Drzewa sadzi sie w jesieni (w pazdzierniku i listopadzie) lub na wiosne (w marcu, a gló wnie w kwietniu). Jesienne sadzenie jest wskazane na glebach lzejszych, natomiast wiosenne na
glebach ciezk ich (zwiezlych). Jesienia mozna rozpoczac sadzenie, skoro drzewa zakonczyly wegetacje, a liscie zmieniaja barwe. Nieopadle liscie trzeba oberwac.
Nie nalezy sadzic drzew w zamarznieta glebe, gdyz wówczas wiele z nich wysycha. Wiosna mozna sadzic, skoro tylko gleba rozmarznie, dopóki drzewa nie rozpoczna wegetacji. Sluszne
jest wiec dolowanie drzew w miejscach zacienionych, gdyz pózniej zaczynaja one wzrost.
Wprawdzie dla wiekszosci drzew lepsze wyniki sa przy sadzeniu jesiennym, ale niektóre sadzi
sie tylk o na wiosne, gdyz jest to dla nich korzystniejsze (deby, buki, graby, iglicznie, orzechy,
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robinie i in.). Drzewa te maj a twarde drewno i pózno ro zpoczynaja wegetacje. Brzozy sadzi sie
równiez na wiosne, ale dopiero wtedy, kiedy ich paki zaczynaja pekac.
Dolki do sadzenia
Na odpowiednio uprawionym terenie trzeba wyznaczyc miejsca sadzenia drzew, aby
przedtem wykopac dolki. Miejsca te zaznacza sie kolkami. Nastepnie recznie lub swidrami kopie
sie dolki o srednicy mniej wiecej 70 cm i glebokosci równiez 70 cm. Przy recznym kopaniu odklada sie glebe uprawna na jedna strone, a martwice na druga, natomiast kopiac dolki swidrem,
nalezy przed sadzeniem odgarnac martwice na jedno miejsce. W srodek dolka wbija sie pal, tak
aby wszedl w dno na glebokosc 20 - 30 cm. Sadzac drzewa rzedami lub w rozstawie regularnej,
trzeba ustawic pale, zachowujac wlasciwe odleglosci, oraz wizowac tak jak tyczki miernicze.
Celowe jest uzyznienie gleby w dolku przez tzw. zaprawienie, czyli dowiezienie do kazdego dolka okolo 5 -10 lopat zyznej ziemi lub kompostu. Wiekszosc drzew nie wymaga specjalnego
przygotowania gleby.
Technika sadzenia
Po przygotowaniu dolków mozna rozlozyc drzewka i przystapic do sadzenia. Najpierw
usypuje sie kopczyk na dnie, udeptujac tam glebe uprawna. Nastepnie usuwa sie sekatorem
uszkodzone korzenie i sadzi drzewo, przy czym jedna osoba trzyma drzewo przy palu, a druga
sypie na korzenie glebe uprawna, mieszajac z kompostem, jesli gleba jest uboga. Po zasypaniu
korzeni nalezy drzewem nieco potrzasnac, aby gleba wypelnic miejsca miedzy rozwidleniami
korzeni, i nastepnie nieco podciagnac, tak aby szyja korzeniowa byla 2—3 cm wyzej, gdyz gleba
w dolku wraz z drzewem tyle mniej wiecej osiadzie i drzewo znajdzie sie na wlasciwej glebokosci (szyjka korzeniowa winna byc równo z powierzchnia ziemi). Mozna w tym celu poslugiwac
sie lata. Teraz nalezy udeptac glebe wkolo, zasypac dolek i ponownie udeptac. Z pozostalej martwicy nalezy usypac miske (na wiosne) i obficie podlac, albo po podlaniu usypac kopczyk do 20
cm wysoki (jesienia), z którego dopiero na wiosne zrobi sie miske. Po posadzeniu nalezy przyciac pal na odpowiednia wysokosc, aby nie siegal miedzy galezie korony, wygladzic nozem górna krawedz i przywiazac drzewo. Niekiedy wystepuja róznice zdan co do tego, po której stronie
pala powinno byc posadzone drzewo. Otóz przyjeto, ze sadzac drzewa przy ulicach i drogach
komunikacji wewnetrznej, umieszcza sie drzewa od strony chodnika, gdyz po stronie jezdni moglyby byc latwiej uszkadzane przez pojazdy. Natomiast w innych miejscach sadzi sie drzewa
raczej od strony pólnocnej pala - wówczas latem mlody pien jest mniej narazony na parowanie, a
zima komórki kory i miazgi nie budza sie zbyt wczesnie do zycia czynnego, dzieki czemu na
pniu nie tworza sie zgorzele przez przemarzanie wskutek przymrozków. Do przywiazywania
trzeba uzywac sznura konopnego, a najlepiej specjalnych wiazadel, bedacych w handlu.
Ciecie drzew po posadzeniu
Przy drzewach lisciastych zrzucajacych liscie na zime trzeba przyciac pedy korony. Stwarza sie podstawe do uformowania wlasciwej korony. Ponadto skracajac pedy, zmniejsza sie czesc
nadziemna, co w zwiazku z ograniczonym systemem korzeniowym ma korzystne znaczenie.
Drzewa sadzone w jesieni tnie sie na przedwiosniu - w lutym lub marcu, a drzewa sadzone wiosna tnie sie zaraz po posadzeniu. Na ogól ciecie to polega na skróceniu przewodnika o okolo 1/3
oraz pedów korony o 2/3. Jesli wy stepuj a znaczne róznice w sile wzrostu róznych pedów, to
nalezy cieciem spowodowac wyrównanie wzrostu. Na ogól silniej rosnace pedy przycina sie krócej, a slabsze dluzej. Podobnie nalezy postapic przy uszkodzonych pedach; cieciem trzeba spowodowac wytworzenie odpowiedniej liczby pedów podstawowych dla przyszlej korony. Przy
drzewach o koronach zwisajacych i kulistych nie ma przewodnika, a ciecie ma na celu spowodowanie równomiernego rozgalezienia na wszystkie strony. Pedy w koronie odchodzace od przewodnika pod zbyt ostrym katem (ponizej 45°) czasem lepiej jest usunac, gdyz wyksztalcone z
nich konary czesto odlamuja sie w tych miejscach. Niekiedy zaklada sie rozporki, aby spowodowac wytworzenie wlasciwego rozwidlenia. Jesli dalszy wzrost przewodnika nie nastepuje z paka
szczytowego, to przycina sie go nad dobrze wyksztalconym pakiem bocznym. Natomiast pedy
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boczne tnie sie nad dobrze wyksztalconymi pakami zewnetrznymi. Przy nakrzyzleglym ustawieniu paków trzeba usunac paki znajdujace sie naprzeciw tych, nad którymi cielismy. Przy cieciu
nalezy pamietac, ze pedy z cienkim rdzeniem tnie sie tuz nad pakiem lekko skosnie, podczas gdy
pedy z grubym rdzeniem nalezy ciac zostawiajac czop o dlugosci okolo l cm, gdyz ciecie tuz pod
pakiem powoduje uschniecie paka. Niektórych gatunków drzew nie tnie sie po posadzeniu, gdyz
choruja.
2.2.3 Sadzenie krzewów
Czynnosci poprzedzajace sadzenie
Po splantowa niu terenu i ewentualnym dowiezieniu warstwy urodzajnej (ziemi urodzajnej lub
kompostu) oraz uprawie ziemi (podobnie jak przy zakladaniu trawników) nalezy wytyczyc miejsca, gdzie maj a byc posadzone krzewy. Miejsca te mozna oznaczyc ko lkami wbitymi w ziemie.
Dla niektórych gatunków krzewów nalezy przygotowac specjalne stanowiska - np. dla wrzosowatych stanowiska z warstwa próchnicza i o lekko kwasnym odczynie - w tym celu nalezy wymienic glebe do glebokosci 40 - 50 cm. Ponadto moze zaistniec koniecznosc miejscowego odwodnienia dla niektórych gatunków (np. magnolii) - w tym celu nalezy wykopac dól o srednicy
ok. l m i takiej glebokosci. Na dno sypie sie zwir lub gruboziarnisty piasek (30 - 40 cm), potem
piasek z torfem (10 - 20 cm), a nastepnie miejscowa glebe lekko zakwaszona torfem.
Rozmieszczenie i kompozycja krzewów
Krzewy na terenach zieleni sadzi sie w skupinach lub jako zywoploty. Wieksze powierzchnie mozna obsadzic krzewami plozacymi sie. Krzewy powinny byc sadzone w odpowiednich dla siebie warunkach i w podszycie wsród starszych drzew. Ponadto krzewy winny
miec wystarczajaca powierzchnie do rozrastania sie, ale przy tym musza byc posadzone na tyle
zwarcie, aby teren wsród nich byl ca lkowicie zakryty, co znacznie zmniejsza zachwaszczanie sie,
a tym samym ulatwia pielegnacje.
Rozstawe (odstepy) dla krzewów stosuje sie przewaznie nastepujaca: plozace (scielace sie,
rozeslane) i niskie - od 0,6 do l m, srednie - l - 1,5 m, a wysokie 1,5 - 2 m. Rozstawa jest jednak
zalezna takze od szerokosci rozrastania sie. Sadzac krzewy rzedowo jako zywoploty, zageszcza
sie je w rzedzie, na przyklad krzewy niskie co 30 cm, srednie co 50 cm, a wysokie co l m. Jesli
krzewy w zywoplocie maj a normalnie kwitnac i owocowac, to odstepy w rzedzie nalezy zwiekszyc, a w niektórych przypadkach nawet podwoic.
Krzewy sa elementami kompozycyjnymi terenów zieleni jako grupy, a nie pojedynczo, jak
drzewa. Plaszczyzny równomiernie obsadzone krzewami maja stwarzac kontrast w stosunku do
budynków, drzew, kwietników lub trawników. Grupy krzewów moga stwarzac kontrast równiez
miedzy soba, jesli zostana wykorzystane rózne ich walory, jak: wysokosc, ulistnienie, kwitnienie,
owocowanie, a w zimie takze barwa pedów.
Technika sadzenia krzewów
Krzewy zrzucajace liscie na zime mozna sadzic wiosna (w marcu - kwietniu) lub w jesieni (w pazdzierniku - listopadzie). Po przygotowaniu gleby i wyznaczeniu miejsc mozna przystapic do ich sadzenia, przy czym nalezy pamietac, ze korzenie krzewów, tak samo jak drzew, nie
moga byc narazone na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych, musza wiec byc zadolowane lub okryte wilgotna slomiana mata. Krzewy musza byc dowiezione blisko miejsca sadzenia.
Sadza dwie osoby, przy czym jedna donosi, obcina uszkodzone korzenie i przytrzymuje krzewy,
a druga kopie dolki, sypie ziemie i udeptuje ja. Krzewy sadzi sie tak gleboko, jak rosly poprzednio, a latwo tworzace korzenie przybyszowe moga byc posadzone kilka centymetrów glebiej. Po
zasypaniu dolka z pozostalej martwicy robi sie wiosna miske, a jesienia kopczyk, który rozgarnia
sie na wiosne, robiac miske. Krzewy po posadzeniu nalezy obficie podlac, dajac 10 l wody na
rosline, czyli l konewke.
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Technika zakladania zywoplotów
Zywoploty z krzewów zrzucajacych liscie na zime sadzi sie w tych samych porach co inne krzewy. Zywoploty robi sie zwykle jednorzedowe lub dwurzedowe, rzadziej szersze (wielorzedowe). Wspólczesne zywoploty nie powinny byc strzyzone - nalezy dobrac odpowiednie
krzewy, które osiagaja taka wielkosc i forme, jaki ma byc zywoplot, na przyklad: na zywoploty
niskie - karlowe formy krzewów, wyzsze - kuliste formy, wysokie - formy kolumnowe, natomiast na zywoploty szerokie przeznacza sie krzewy rozrastajace sie szeroko badz inne, sadzone
kilkoma rzedami. Zywoploty strzyzone nalezy odtwarzac jedynie w zieleni zabytkowej. Zywoplot jednorzedowy sadzi sie przy sznurze jednym rzedem, pamietajac o tym, zeby przedtem usunac sekatorem uszkodzone korzenie. Krzewy majace bardziej rozrosniety system korzeniowy
sadzi sie w rowy o glebokosci 30 cm, równo ustawiajac je przy jednej krawedzi. Sadzac w rowie
dwoma rzedami, rozmieszcza sie krzewy przy obydwu krawedziach. Rów powinien byc odpowiednio szeroki, w zaleznosci od zaplanowanej odleglosci miedzy rzedami, np. 30 - 50 cm. Zywoploty z duzych krzewów sadzi sie przewaznie przy sznurze . Ze wzgledu na stosowane miedzy
nimi wieksze odleglosci kazda rosline trzeba sadzic oddzielnie. Sadzac w rowie, trzeba najpierw
rozmiescic rosliny i czesciowo zasypac korzenie, aby rosliny sie nie przesuwaly. Potem dosypuje
sie gleby do polowy rowu lub nieco wyzej i przytrzymujac kazdy krzew, kolejno udeptuje sie,
nastepnie zasypuje rów calkowicie i ponownie udeptuje. Po sadzeniu z pozostalej ziemi usypuje
sie wzdluz walki, pozostawiajac posrodku rowek na podlanie (wiosna), natomiast jesienia po
podlaniu okopcowuje sie caly zywoplot, a dopiero na wiosne robi sie rowek.
Ciecie krzewów po posadzeniu
Krzewy zrzucajace liscie na zime, sadzone wiosna, tnie sie zaraz po posadzeniu, a przy sadzeniu
jesiennym - dopiero na przedwiosniu (luty - marzec). Ciecie krzewów ma na celu zmniejszenie
czesci podziemnej, wobec zmniejszenia systemu korzeniowego. Drugim powodem ciecia jest
potrzeba uformowania krzewu, w zwia zku z czym tnie sie silniejsze pedy dluzej, a slabsze krócej,
natomiast slabe usuwa sie, aby nie zageszczaly krzewu. Na ogól powinno sie pozostawic 5 do 7
pedów, które sie rozgalezia. Zywoploty cieciem nalezy doprowadzic do wlasciwego zwarcia.
Sadzenie krzewów z brylami korzeniowymi
Z brylami korzeniowymi sadzi sie przede wszystkim krzewy zimozielone oraz inne, trudno znoszace przesadzanie. Wykopywane krzewy z brylami korzeniowymi sadzi sie na wiosne (od
polowy kwietnia do polowy maja) lub póznym latem (od polowy sierpnia do polowy wrzesnia),
natomiast krzewy hodowane w pojemnikach, czyli kontenerach, w zasadzie mozna sadzic przez
caly okres bezmrozny. Zimozielonych krzewów nie powinno sie jednak sadzic pózniej niz do
konca wrzesnia, gdyz nie ukorzeniwszy sie na nowym miejscu i nie mogac pobierac wody, czesto
gina w suche, wietrzne zimy. Wszystkie czynnosci przygotowawcze winny przebiegac jak przy
sadzeniu krzewów zrzucajacych liscie na zime czy zakladaniu zywoplotów z tych roslin. Po
ustawieniu roslin w dolku na odpowiedniej glebokosci trzeba zsunac material okrywajacy bryle, a
pojemnik (kontener) rozpiac lub rozciac. Jesli kontener stanowi doniczka, to normalnie wybic,
jak wybija sie rosliny doniczkowe, przytrzymujac od spodu lewa reka za bryle korzeniowa (roslina do dolu) i uderzajac kilkakrotnie doniczka np. o trzonek szpadla czy krawedz wózka, którym
przywieziono rosliny. Dalej postepuje sie, jak opisano poprzednio. Ustawiona w dolku bryle obsypuje sie gleba i udeptuje wzglednie ubija trzonkiem szpadla, lub kilkakrotnie zalewa woda,
która spowoduje, ze gleba wlasciwie osiadzie i zamuli wolne miejsca. Nigdy nie nalezy uderzac o
bryle korzeniowa ani tez naciskac na nia, aby sie nie rozkruszyla, lecz wylacznie ubijac lub udeptywac wkolo bryly. Swiezo posadzone rosliny z bryla korzeniowa trzeba obficie podlac, jesli tego
nie zrobiono w trakcie sadzenia. Krzewów sadzonych z brylami korzeniowymi nie przycina sie
po posadzeniu. Usuwa sie jedynie pedy silnie uszkodzone (np. zlamane).
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2.2.4 Technika sadzenia pnaczy
Pnacza sadzi sie tak jak krzewy zrzucajace liscie na zime lub - jesli sa produkowane w pojemnikach (kontenerach) - jak krzewy z brylami korzeniowymi. Ró znica polega jedynie na tym,
ze pnacza musza byc sadzone przy jakichs podporach, gdyz maj a wiotkie pedy i bez podpór pokladalyby sie lub plozy ly po ziemi. Odstepy miedzy pnaczami od 2 do 3 m.
Podpory dla pnaczy
Dla pnaczy, które nie maja zadnych organów czepnych, trzeba budowac podpory wolno
stojace, jak: slupki, bramki, trejaze, a takze kraty na murach budynków. Pnacza te rosna przewaznie do 5 m, a niekiedy i wyzej. Trzeba je stale przywiazywac do podpór. Dla pnaczy owijajacych slabo rosnacych (5 m) moga byc takie same podpory, jak dla pnaczy prymitywnych, ponadto jako podpory moga sluzyc siatki ogrodzeniowe. Natomiast dla pnaczy srednio i silnie rosnacych (5 -10 m) jako podpory trzeba budowac przede wszystkim mocne duze pergole, do 4 m wysokie i szerokie oraz kraty na budynkach. Podporami moga byc takze wieksze drzewa. Budujac
podpory, trzeba zwrócic uwage, zeby prety i listwy, wokól których maj a sie owijac pnacza, byly
oble, chropowate, mocne i od-1 do 2 cm grube. Dla pnaczy samoczepnych nie trzeba budowac
specjalnych urzadzen. Wystarczy je tylko posadzic przy jakichs podporach, aby mogly sie wspinac ku górze, np. przy budynkach, murach, plotach i wiekszych drzewach. Aby spowodowac
szybsze wznoszenie sie pnaczy ku górze, trzeba w pierwszych latach podwiazywac równiez pnacza owijajace sie i samoczepne.
2.2.5 Rózanki
Kwietniki trwale zaklada sie zarówno z roslin drzewiastych, jak tez zielnych. Roslinami
drzewiastymi sa róze i krzewinki, traktowane w uprawie jak byliny, natomiast zielnymi sa byliny
- rosliny zimotrwale zielone.
Dobór róz
Róze wielokwiatowe szlachetne, jak równiez róze wielokwiatowe bukietowe ze wzgledu
na swe piekno, czasokres kwitnienia oraz szerokie mozliwosci stosowania ich w terenach zieleni
zasluguja na wyodrebnienie. Róze z tych grup kwitna od czerwca do jesieni. Stosuje sie je gló wnie na kwietniki trwale z samych róz wzglednie w polaczeniu z bylnami czy tez roslinami rocznymi.
Normy jakosciowe róz
Róze krzewiaste ogólnie winny sie charakteryzac:
- pedami szlachetnymi jednorocznymi, zdrewnialymi, o korze gladkiej, wlasciwie zabarwionej, bez lisci, równomiernie rozlozonymi, dobrze zrosnietymi z podkladka;
- podkladkami z gatunku zgodnego z norma (jednorocznymi), szyjka korzeniowa przycieta
krótko nad oczkiem;
- silnym systemem korzeniowym, o korzeniach szkieletowych, z licznymi korzeniami
drobnymi, rozlozonymi równomiernie na wszystkie strony.
Róze pienne charakteryzuja sie:
- korona jednoroczna o cechach takich, jak szlachetne pedy róz krzewiastych;
- pniem prostym, silnym (2 - 3- letnim), wysokim zgodnie z jedna z pieciu klas (od 50 do
160 cm), z podkladki z okreslonego norma gatunku, dobrze zablizniona rana po usunietym czopie;
- systemem korzeniowym jak u róz krzewiastych.
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Ponadto zarówno róze krzewiaste, jak tez pienne winny cechowac sie calkowita zdrowotnoscia. Wymienione cechy umozliwiaja zakwalifikowanie róz do I lub II wyboru oraz ewentualnie
— w przypadku odchylen — niedopuszczenie do handlu.
ZAKLADANIE KWIETNIKÓW Z RÓZ
Przygotowanie stanowiska
Odpowiednimi stanowiskami pod kwietniki z róz sa miejsca dobrze oswietlone i naslonecznione. Dopuszczalne jest zacienienie od slonca jedynie w godzinach poludniowych (2 do 3
godzin) przez znajdujace sie z dala duze drzewa lub budynki. Kwietniki z róz winny byc usytuowane tak, aby byly latwo widoczne przez przechodniów lub siedzacych na lawkach ludzi. Nalezy je wiec umieszczac tuz przy przejsciach lub w poblizu lawek.
Nie powinno sie oddzielac trawnikiem kwietnika od chodnika, gdyz utrudnia to obserwowanie kwiatów z bliska. Wazny jest równiez kierunek padania promieni slonecznych w stosunku do przechodniów lub siedzacych na lawkach. Obserwowanie kwietnika winno byc mozliwe zgodnie z kierunkiem padania promieni slonecznych. Wskazane jest instalowanie lamp
oswietlajacych kwietniki, noca. Kwietniki nie moga byc zbyt male, gdyz wówczas sa malo widoczne i czesto zadeptywane. Wielkosc kwietnika zalezy naturalnie od miejsca i mozliwosci finansowych, gdyz zalozenie i utrzymanie kwietnika jest kosztowne.
Ksztalty kwietników zalezne sa od kompozycji calosci, winny jednak stanowic raczej nieskomplikowane figury geometryczne, jak: kwadrat, prostokat, trapez, kolo, elipsa i inne.
Róze moga rosnac prawie w kazdej glebie, jednak nie w zbyt suchej i jalo wej, a takze nie
w zbyt zwiezlej i nieprzepuszczalnej. Najodpowiedniejszymi glebami sa gleby srednie lub ciezkie, przepuszczalne, próchnicze, zyzne. Przed zalozeniem kwietnika z róz gleba winna byc gleboko spulchniona (na 30, do 35 cm) i nawieziona obornikiem, raczej na wpól rozlozonym, w
ilosci 5 do 10 q/ar. Jezeli miejscowa gleba jest zbyt piaszczysta, mozna j a uzyznic przez dowiezienie gliny zwie trzalej l - 2 q/ar i tylez torfu odkwaszonego - natomiast na gleby zbyt zwiezle
dajemy takie same ilosci piasku i torfu, niezaleznie od poprzednio podanej dawki obornika. Gline, torf i ewentualnie piasek nalezy dobrze wymieszac z warstwa gleby uprawnej. Ponadto gleba
dla róz winna miec odczyn obojetny lub slabo kwasny (pH 6 do 7), wiec na ogól trzeba wapnowac (50 - 100 kg/ar), gdyz wiekszosc naszych gleb jest zakwaszonych. Wapna jednak nie mozna
mieszac razem z obornikiem, lecz co najmniej na miesiac wczesniej.
Niekiedy zdarza sie, ze gleba w miejscu, gdzie przewiduje sie zalozenie kwietnika z róz,
jest na tyle zdegradowana, iz koniec zna jest jej zmiana. W tym celu robi sie na glebach o slabo
przepuszczalnym podlozu wykop glebokosci 30, do 35 cm. Nastepnie na spód daje sie warstwe
piasku (10 - 15 cm) z domieszka 10 do 20% gleby zyznej, celem wytworzenia miejscowego drenazu, a nastepnie napelnia sie wykop odpowiednia dla róz zyzna gleba. Ewentualne dalsze doprawienie mozna osiagnac przez zastosowanie odpowiedniej uprawy i nawozenia. Na glebach o
podlozu przepuszczalnym wystarczy wymienic warstwe gleby na 20 do 22 cm gruba, a podloze
jedynie spulchnic na glebokosc 10 do 15 cm. Jesli teren nie jest zdrenowany, moze niekiedy zaistniec potrzeba zalozenia saczków celem odprowadzenia nadmiaru wody z podloza.
Sadzenie róz na kwietniku
Male kwietniki, o kilku- lub kilkunastometrowej powierzchni, nalezy obsadzac jedna odmiana, natomiast kwietniki wieksze - raczej kilkoma odmianami, dobranymi barwa i wysokoscia,
chociaz bywaj a niekiedy powierzchnie kilkuarowe obsadzone jedna odmiana i wygladaja bardzo
ladnie. Róze na kwietniku sadzi sie na ogól w kwadrat, najczesciej w rozstawie 40 x 40 cm, chociaz dla silniej rosnacych wskazane jest rozstawienie 50 x 50 cm, natomiast róze wielokwiatowe
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karlowe (tzw. miniatury) nalezy sadzic 20 - 25 x 20 - 25 cm. Technika sadzenia róz na kwietniku
jest taka, jak technika sadzenia zywoplotu przy sznurze, tylko rzedy powtarza sie tak, aby poszczególne rosliny byly posadzone w kwadrat. Rozpoczynajac sadzenie, nalezy tak rozmierzyc,
aby do krawedzi kwietnika ze wszystkich stron pozostalo mniej wiecej pól odstepu. Róze sadzone jesienia nalezy okryc na zime. Przy kazdym krzewie robi sie kopczyk wysokosci 10-15 cm, a
nastepnie – po zamarznieciu gleby - przykrywa sie liscmi i stroiszem. Wiosna odkrywa sie róze i
wyrównuje teren, rozgarniajac kopczyki. Po posadzeniu róze nalezy obficie podlac, tak aby gleba
przesiakla na 20 cm.
Na wiosne róze sie tnie. Silnie rosnace dluzej (3 - 7 oczek), a slabo rosnace - krócej (do 3
oczek). Slabe pedy tnie sie krócej (do 2 oczek), a silniejsze dluzej (3 - 7 oczek). Pedy calkiem
slabe nalezy usunac.

2.3 DOBÓR BYLIN
Wsród bylin uwzgledniono równiez krzewinki i niektóre krzewy traktowane w uprawie i
zastosowaniu jako byliny.
Normy jakosciowe bylin
Byliny winny byc dojrzale technicznie oraz miec nastepujace cechy:
bryla korzeniowa dobrze przerosnieta korzeniami,
podczas ekspedycji jesiennej wysokie oraz suche pedy krótko przyciete,
byliny dostarczone odbiorcom powinny byc mlode i zywotne oraz dzielone i przesadzane
w poprzednim sezonie lub zgodnie z wymogami dodatkowymi, Wady niedopuszczalne:
- wstepowanie na roslinach chorób i szkodników w rozmiarze wplywajacym i na ich wartosc, wystepowanie w jednolitej partii roslin innych gatunków i odmian.
-

Mozliwosci stosowania bylin
Z bylinami zdarza sie u nas, niestety, wiele niepowodzen. Wynika to z wciaz jeszcze stosunkowo malego doswiadczenia oraz malej podazy i znajomosci bylin wartosciowych. Aby mozna bylo uniknac niepowodzen przy stosowaniu bylin w zieleni otoczenia zakladu pracy, podany
dobór zostal ograniczony do okolo 250 gatunków i odmian najbardzie j niezawodnych, nawet
przy niewielkiej pielegnacji (o ile naturalnie uwzglednione zostana wymagania glebowe i swietlne). Zastosowanie bylin winno wynikac z caloksztaltu koncepcji kompozycji zagospodarowania
otoczenia zakladu pracy. Obsadzenie bylinami jakiejs powierzchni w zasadzie nie przekracza
kosztu jednorazowego letniego obsadzenia kwietnika sezonowego, natomiast zalozenie bylinowe
trwa przecietnie 6, do 8 lat. Niektóre byliny zyja nawet kilkadziesiat lat, np. funkia, a wlasciwie
zastosowane - zawsze przedstawiaja duza wartosc dekoracyjna. Ponadto czesta zmiennosc zachowania sie bylin, jak: rozrastanie sie, kwitnienie itp. powoduje duze zainteresowanie nimi.
Grupy bylin
Grupy stanowia obecnie najczestszy sposób sadzenia bylin. Rozmieszcza sieje wylacznie
na trawnikach w poblizu przejsc czy tez miejsc wypoczynku (lawek), wzglednie nad brzegami
wód. Wyzsze byliny moga byc nieco oddalone, podczas gdy niskie powinny byc tuz przy drodze,
tak aby mozna bylo je ogladac z bliska. Grupy takie nie powinny byc zbyt duze - wystarczy kilkanascie roslin wiekszych i kilkadziesiat nizszych. Wieksze zgrupowania bylin moga byc stosowane jako runo wsród duzych drzew wzglednie jako grupy nadwodne nad brzegami jezior, stawów czy basenów. Do tworzenia grup w przecietnych warunkach bardzo wartosciowe sa na
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przyklad: astry, dzielzany, floksy, kosacce, lilie, liliowce, ostrózki, piwonie, zlocienie. Mus,za to
byc byliny stanowiace dekoracje przez caly okres letni.
Kwietniki (rabaty) z bylin
Kwietniki bylinowe nazywa sie przewaznie rabatami bylinowymi, gdyz maja na ogól
ksztalt wydluzonych prostokatów. Moga one byc regularne lub nieregularne, o szerokosci od 2
do 4 m i dlugosci do 20, a nawet 30 m, np. wzdluz drogi, rzadko natomiast stanowia typowe
kwietniki. Niezaleznie od ksztaltu i rodzaju obsadzenia kwietniki bylinowe winny byc zawsze
tak usytuowane, aby mozna bylo rosliny ogladac z bliska. Kompozycja bylin na duzym kwietniku, szczególnie w formie waskiego prostokata, moze sie kilkakrotnie powtarzac. Kwietniki bylinowe moga byc z samych bylin lub z bylin w polaczeniu z innymi roslinami, jako kwietniki mieszane, na przyklad z kwiatami letnimi, rózami, niskimi krzewami itp. Z samych bylin mozna
tworzyc kwietniki kwitnace w okreslonej porze sezonu wegetacyjnego, np. wiosenne, letnie czy
jesienne, aby w jakims miesiacu czy dwóch byla szczególna koncentracja kwitnienia, wzglednie
- dobrac zestaw takich roslin, w których - poza kwiatami - równiez same liscie przedstawiaja
duza wartosc dekoracyjna.
Byliny moga byc tez wykorzystane w celu tworzenia regularnych kwietników, np.: aster,
funkia), kosaciec bródkowy, kosaciec syberyjski, liliowiec, nachylek, pysznoglówka, rozchodnik
okazaly i in. Mozna tez tworzyc zestawienia jednego rodzaju, obejmujacego wiecej gatunków i
odmian, np.: aster, kosaciec, lyszczec, rozchodnik i inne w ukladzie rzedowym. W takich zestawieniach wprowadza sie niekiedy dosc wysokie pojedyncze rosliny innego gatunku.
Kwietniki z bylin i kwiatów letnich pozwalaja na utrzymanie atrakcyjnosci przez caly
okres wegetacji. Mozna równiez, laczyc murek kwiatowy ze skarpa kwiatowa. Na takiej skarpie
tworzy sie 5 - 6 grup, kazda po kilkanascie roslin sposród wybranych gatunków lub odmian, i
rytmicznie powtarza, kilkakrotnie w swobodnym ukladzie.
2.3.1 Przygotowanie stanowiska i sadzenie bylin
Pora sadzenia
Byliny z brylami korzeniowymi mozna sadzic przez caly okres bezmrozny, nawet w czasie kwitnienia, byle niezbyt pózno jesienia, bowiem musza sie przed zima ukorzenic na nowym
miejscu - a zatem mozna sadzic od kwietnia do wrzesnia. Obecnie w szkólkach bylinowych coraz
czesciej produkuje sie byliny w pojemnikach, przygotowujac je w ten sposób juz wczesniej do
sadzenia. Czesto zachodzi potrzeba przesadzania bylin z równoczesnym podzialem starej, rozrosnietej skarpy - wówczas trzeba przestrzegac zasady, ze byliny kwitnace jesienia sadzi sie na
wiosne (od polowy kwietnia do polowy maja), a kwitnace wiosna - w drugiej polowie lata (od
polowy sierpnia do polowy wrzesnia). Natomiast byliny kwitnace od czerwca do sierpnia mozna
sadzic i dzielic w obydwu terminach. Niezaleznie od tego wszystkie byliny, oprócz kwitnacych
jesienia, mozna sadzie i dzielic (rozmnazac przez podzial) po przekwitnieniu.
Byliny cebulowe sadzi sie w drugiej polowie lata (sierpien - wrzesien) lub zaraz po zaschnieciu cebul.
Przygotowanie stanowiska dla bylin
Stosujac byliny w zieleni otoczenia zakladu pracy, trzeba przyjac zasade koniecznosci
wyboru takich odmian, dla których miejscowe warunki (glebowe, wilgotnosciowe i swietlne)
beda odpowiednie. Wiekszosc bylin moze rosnac w przecietnych warunkach glebowych. Brak
opadów latem na ogól nie czyni wiekszych szkód, ale hamuje wzrost i powoduje przedwczesne
zanikanie kwitnienia. Natomiast wielu bylinom, poza wymagajacymi stanowisk wilgotnych,
szkodzi zbyt wysoki poziom wody gruntowej, tworzacy sie niekiedy na glebach slabo przepusz-
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czalnych wskutek dlugotrwalych des zczów czy wiosennych roztopów. Trzeba wiec zbyt zwiezle
gleby rozluznic przez dodanie torfu i piasku (po okolo 0,5 m3 na ar), a gleby piaszczyste poprawic, dodajac w takich samych ilosciach torfu i zwietrzalej gliny. Ponadto jako nawozenie organiczne mozna zastosowac ziemie kompostowa lub na wpól rozlozony obornik (okolo 0,5 m8 na
ar). Gleby zdegradowane nalezy calkowicie wymienic do glebokosci 20 - 35 cm.
Uprawa mechaniczna na terenie plaskim nie nastrecza wiekszych trudnosci. Stosuje sie
wiec wlasciwa uprawe mechaniczna zaleznie od pory roku. Np. przewidujac sadzenie bylin wiosna, nalezy wykonac orke zimowa lub przekopac ziemie recznie, a nastepnie wiosna spulchnic
glebogryzarka i wyrównac grabiami. Przed letnim sadzeniem trzeba wykonac zespól uprawek
przygotowujacy glebe 7, do l C dni wczesniej. Wiekszego przygotowania wymagaja partie skalne. Tu trzeba najpierw wykonac roboty ziemne ksztaltujace teren, nastepnie zbudowac murki,
schody, skarpy itp. w miejscach, gdzie maja byc. Budujac murki oporowe czy schody z przeznaczeniem do obsadzenia bylinami, zamiast zaprawy uzywa sie ziemi gliniasto - lisciowe torfowej. Tylko przy wyzszych murkach (ponad 70 cm) trzeba uzywac zaprawy cementowej,
pozostawiajac czesc szczelin wypelnionych ziemia do posadzenia bylin, posadzone byliny, przygotowac warstwe zyznej gleby przepuszczalnej grubosci okolo 20 cm.
Wskazane jest równiez zainstalowanie lamp elektrycznych celem oswietlenia ciekawszych fragmentów zalozen bylinowych, glównie w poblizu przejsc, aby efekty dekoracyjne kwiatów udostepnic równiez w nocy.
Zarówno w grupach bylin, jak tez na kwietnikach (rabatach) bylinowych i w partiach
skalnych winny byc od drogi specjalne dojscia do poszczególnych gatunków i odmian, aby mozna bylo je ogladac z bliska. Jesli sa to zalozenia nieregularne - dojscia te nalezy wykonac przez
polozenie luzno plaskich kamieni lub lamanych plyt chodnikowych, natomiast w zalozeniach
regularnych dojscia te winny byc równiez regularne na granicach obsadzen poszczególnych pól,
wykonane z plyt kamiennych lub chodnikowych. Aby ograniczyc nadmierne rozrastanie sie bylin zbyt ekspansywnych, szczególnie tworzacych dlugie klacza (tzw. podziemne rozlogi), trzeba
miejsca dla nich przeznaczone ogrodzic przez zalozenie w glebie blachy badz podwójnej papy
dachowej do glebokosci 25 - 30 cm, lub przez ustawienie pionowo plyt chodnikowych i zalanie
spoin zaprawa cementowa. Jesli wzdluz drogi, przy której usytuowane jest zalozenie bylinowe,
nie ma obrzezy (krawezników), to w taki sam sposób trzeba ograniczyc rozrastanie sie bylin na
droge.
Technika sadzenia bylin
Rozsade stosuje sie nastepujaco: dla bylin niskich rozlogowych - od 40 do 50 cm, dla poduszkowych - od 15 do 20 cm, z grup y pierwszej - od 20 do 30 cm, z trzeciej - od 70 do 100 cm,
a z czwartej - 100 cm i niekiedy wieksza. Na polach przeznaczonych pod poszczególne gatunki i
odmiany mozna rozmieszczac byliny rzedowo na przemian lub w kwadrat, zachowujac dokladnie
przewidziana rozstawe, wzglednie nieregularnie - przestrzegajac dokladnie rozstawy jedynie przy
granicach pól, natomiast na srodku tylko w przyblizeniu.
Byliny sadzi sie tak gleboko, jak rosly poprzednio. Na zbyt glebokie sadzenie sa szczególnie wrazliwe np. piwonie i moga z tego powodu zupelnie nie kwitnac nawet przez wiele lat.
Byliny cebulowe sadzi sie w czasie, kiedy cebule czy bulwy sa zaschniete. Umieszczac je trzeba
tak gleboko, aby nad cebula czy bulwa byla warstwa gleby mniej wiecej trzy razy grubsza, niz
wynosi srednica cebuli czy bulwy, chociaz dla niektórych odmian stosuje sie znaczne odstepstwa
od tej zasady. Sadzenie bylin w grupach czy na kwietnikach (rabatach) nie nastrecza trudnosci.
Przy sadzeniu w odstepach regularnych wyznacza sie sznurem linie w dwóch kierunkach pod
katem prostym i w miejscach przeciecia sie linii kopie dolki dla mniejszych bylin lopatka, dla
wiekszych szpadlem (rydlem) i sadzic recznie, uwazajac, aby bryly korzeniowe byly odpowiednio gleboko. Nastepnie zasypuje sie dolki równiez lopatka lub szpadlem, ugniatajac miejsca zasypane przy mniejszych bylinach reka, a przy wiekszych — udeptujac noga. Nalezy zwracac
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uwage na to, aby nie naciskac zbyt mocno na bryle korzeniowa, gdyz moglaby ona ulec rozkruszeniu, a to spowodowaloby porozrywanie korzeni. Przy kazdej roslinie trzeba pozostawic wkolo
zaglebienie (do 5 cm) jako miejsce do gromadzenia sie wody przy podlew aniu. Postepowanie
przy sadzeniu nieregularnym bylin jest takie samo, jak przy sadzeniu regularnym, ale odstepy
zachowuje sie w przyblizeniu takie, jakie przewiduje sie dla danej wielkosci roslin. Natomiast
przy granicach obsadzen sadzi sie byliny jednym rzedem, przestrzegajac, aby byly one oddalone
od granicy o polowe przewidzianej dla nich odleglosci, a w rzedzie zachowuje sie miedzy nimi
wlasciwe dla nich odstepy. Zakladajac trawniki kwiatowe, obsadza sie bylinami cebulowymi
(cebulami lub bulwami) trawniki istniejace lub swiezo zalozone (np. wiosna). Celem rozmieszczenia cebul podcina sie trawe szpadlem (rydlem) na glebokosc okolo 10 cm i podwaza, a nastepnie rozklada po kilka cebul róznych roslin, wysuwa sie szpadel i przydeptuje trawe. Czynnosc te powtarza sie wielokrotnie, co 30 - 50 cm, zaczynajac wzdluz jednej krawedzi trawnika.
Kwitnienie nastepuje juz wiosna przyszlego roku, a w miare rozrastania sie cebul jest coraz obfitsze. Skarpy kwiatowe i rabaty skalne obsadza sie zawsze nieregularnie w miejscach wolnych miedzy kamieniami po 2 - 3 rosliny w zmniejszonej nieco rozstawie, gdyz ich czesci naziemne beda mogly sie rozprzestrzeniac na kamieniach. Sama czynnosc sadzenia roslin przebiega
podobnie jak przy obsadzaniu grup i kwietników bylinowych. Natomiast obsadzajac murki kwiatowe, mniejsze rosliny wsuwa sie za pomoca plaskiej sztywnej lopatki (tzw. szpachelki) w pozostawione na ten cel szczeliny (3 - 5 cm) i zapelnia ziemia. Mozna tez mlode siewki lub ukorzenione sadzonki bylin skalnych rozpik owac nieco gesciej (co 10-20 cm) wzdluz szczelin, liczac
sie z tym, ze czesc z nich wypadnie. Wieksze rosliny trzeba raczej posadzic w trakcie budowy
murku. Nalezy pamietac, ze byliny skalne korzenia sie dosc gleboko, czesto siegaj a korzeniami
w glebe poza murek i stamtad czerpia pokarmy i wode. Tylko nieliczne gatunki rozlogowe zakorzeniaja sie plytko, zarastajac wzdluz szczeliny. Zalozenia bylinowe po posadzeniu nalezy obficie
podlac, a murki kwiatowe równiez zacieniowac cieniówkami z juty lub trzciny i zraszac codziennie przez tydzien, do dwóch.

2.4 DOBÓR ROSLIN DO OBSADZEN SEZONOWYCH
Normy jakosciowe roslin rocznych i dwuletnich
Wymagania ogólne dla wszystkich gatunków roslin kwietnikowych:
- rosliny powinny byc dojrzale technicznie, jednolite w calej partii, zdrowe, niezwiedniete;
- pokrój roslin, barwa kwiatów i lisci powinny byc charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- stopien rozwoju, wielkosc i sposób uformowania powinny byc jednakowe w calej partii;
- bryla korzeniowa powinna byc dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona;
- niedopuszczalne jest wystepowanie w partii roslin innych gatunków i odmian;
- niedopuszczalne jest wys tepowanie na roslinach chorób, szkodników i sladów porazenia
przez choroby i szkodniki;
- rosliny nie powinny wykazywac uszkodzen mechanicznych.
2.4.1 Okresy trwania obsadzen
Dobór roslin do obsadzen wiosennych
Do obsadzen wiosennych wykorzystuje sie rosliny dwuletnie oraz traktowane w uprawie i
zastosowaniu jako dwuletnie.
Dobór roslin do obsadzen na zime
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Material roslinny do obsadzen na zime pojemników kwietnikowych stanowia mlode drzewa i krzewy zimozielone wzglednie ozdobne z kory lub owoców oraz byliny i krzewinki zimozielone. W wykazie roslin zastosowano w dalszym ciagu te same oznaczenia co dla bylin w odniesieniu do wysokosci, barwy (kory, lisci, owoców) oraz wymagan glebowych i swietlnych.
Natomiast pominieto tutaj oznaczenia dotyczace pory kwitnienia i zapachu.
W miejscach reprezentacyjnych, np. przy gmachach urzedów, wejsciach do fabryk itp.,
przyjeto u nas trzykrotna zmiane obsadzen, które trwaja na ogól przez nastepujace miesiace:
kwiecien - maj (wiosenne);
czerwiec - sierpien (letnie);
wrzesien - pazdziernik (jesienne).
Wprowadzone tu obsadzenie czwarte (na zime), trwajace do marca (5 miesiecy), odnosi
sie wylacznie do obsadzania pojemników kwietnikowych.
W miejscach szczególnie eksponowanych, np. na terenach wystawowych, wskazana jest
czestsza zmiana dekoracji, nawet co miesiac, czyli do siedmiu razy w sezonie wegetacyjnym.
Jako podstawowe rosliny kwitnace w tych miesiacach proponuje nastepujace:
- na kwiecien i maj tulipany i wspólrzednie posadzone niezapominajki niebieskie wzglednie hiacynty wspólrzednie z bratkami;
- na czerwiec pszonak Alliona pomaranczowy;
- na lipiec verbene ogrodowa czerwona;
- na sierpien heliotrop peruwianski fioletowy;
- na wrzesien astry chinskie karlowe niebieskie,
- na pazdziernik zlocienie ogrodowe zólte.
Podana przykladowo roslina podstawowa na kazdy miesiac winna stanowic glówny akcent w kompozycji kwietnika, a ponadto trzeba przewidziec rosliny uzupelniajace kontrastowe,
np. barwolistne czy znacznie wyzsze itp. Przewaznie praktykuje sie jednak dwukrotne obsadzanie, stosujac rosliny o dluzszym okresie kwitnienia. Jako wiosenne obsadzenie niezastapione sa
bratki ogrodowe a jako letnie wraz z jesiennym mozna zaproponowac wiele roslin, np. paciorecznik ogrodowy. Mozna równiez pominac wiosenne obsadzenie, a uwzglednic dopiero le tnie
wraz z jesiennym, stosujac jakas rosline o dluzszym okresie kwitnienia, której rozsada zostala
uprzednio przygotowana. Bardzo ladne efekty dekoracyjne osiaga sie równiez przy jednorazowym obsadzeniu jakas roslina dwuletnia kwitnaca dlugo, np. prawosla zem rózowym. Najtanszy
koszt zalozenia kwietnika jest przy siewie bezposrednio do gruntu. Efekt jest wprawdzie krótszy,
ale za to bardzo bogaty.
2.4.2 Obsadzenia sezonowe kwietników i pojemników
Przygotowanie gleby
Uprawe gleby na kwietniku wykonuje sie re cznie, uzywajac do tego celu takich narzedzi
jak szpadel i grabie, a z maszyn zastosowanie ma tylko glebogryzarka. Zakladajac kwietnik,
trzeba przekopac glebe na glebokosc 20 - 25 cm, wybierajac jednoczesnie wszelkie czesci trwalych chwastów jak rozlogi perzu i inne. Na ogól raz w roku gleba winna byc nawozona jakims
nawozem organicznym: torfem, kompostem nie zawierajacym nasion chwastów lub na wpól rozlozonym obornikiem. Stosuje sie warstwe o grubosci 2 cm (5 - 10 szpadli na l m2 ). Nawozy te
mozna zmieszac z gleba glebogryzarka lub przez plytkie przekopanie (na 15 - 17 cm). Ponadto
przed kazda zmiana obsadzenia wskazane jest dodanie nawozów mineralnych, najlepiej w takiej
mieszance jak Azofoska lub Flora (30 - 50 g/m ). Nawozy mineralne mozna zmieszac z gleba
norkosem badz glebogryzarka. Odczyn gleby winien miec wartosc w granicach pH 5,5 - 6,5,
czyli slabokwasny. Niekiedy zachodzi koniecznosc wapnowania; stosuje sie wiec 30 - 50 g/m2
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wapna nawozowego (weglanu wapnia). Wapnowanie gleby nalezy wykonac przed glebokim
przekopywaniem gleby kwietnika. Co kilka lat (5 do 10) trzeba glebe na kwietniku wymienic,
gdyz co roku stosuje sie prawie te same rosliny, moga wiec wystapic masowo choroby lub - mimo nawozenia - rosliny beda slabo rosly z powodu jednostronnego wykorzystywania skladników
pokarmowych. Robi sie wówczas wykop na 20 - 30 cm i przywozi na to miejsce zyzna gliniasta
glebe z pola. Trzeba ja tak samo uprawic oraz nawiezc nawozami organicznymi i mineralnymi,
jak podano. Niekiedy zamiast gleby stosuje sie na kwietniku substrat torfowy lub z kory,
wzglednie torfowo - korowy. Jesli torf nie jest nawozony, wówczas trzeba dac na l m torfu 1,5 2,5 kg mieszanke nawozów. Przedtem trzeba jednak doprowadzic kwasowosc do wlasciwej wartosci pH (5,5 - 6,5). Po wykonaniu prac uprawowych glebe na kwietniku nalezy równo zagrabic.
Stosuje sie takze pochylenie kwietnika w kierunku, z którego bedzie on glównie obserwowany.
Natomiast jesli kwietnik jest obserwowany w jednakowym stopniu ze wszystkich stron, stosuje
sie wypuklosc w srodku. Czesto ma to miejsce na kwietnikach kolistych. Takie podwyzszenie
kwietnika nie powinno wynosic wiecej niz 3, do 5%, gdyz wieksza pochylosc, powoduje splywanie wody i obnazanie korzeni. Aby tego uniknac, trzeba przy wiekszych pochylosciach dodac
do gleby torfu do 30, a nawet 50%
Rozstawa roslin na kwietniku
Rosliny po posadzeniu ich na kwietniku winny w krótkim czasie osiagnac pelne zwarcie,
tak aby kazdy gatunek czy odmiana stanowila jednolita barwna plame. Ogólnie mozna przyjac,
ze odstep miedzy poszczególnymi roslinami (ich glównymi lodygami w miejscu wyrastania z
ziemi) winien stanowic polowe wysokosci, jaka dany gatunek czy odmiana osiaga na kwietniku.
Rosliny z grupy zerowej, dorastajace do 20 cm, sadzic wiec nalezy co 10 - 15 cm, czyli 42, do
100 sztuk na l m2 . Rozstawa jest zalezna od charakteru wzrostu i stanu przygotowania roslin.
Rosliny bardziej dorodne oraz majace tendencje do rozkrzewiania sie trzeba sadzic rzadziej, natomiast rosliny nie rozkrzewiajace sie i slabsze gesciej. Na kwietnikach o ukladzie roslin w
ksztalcie prostych figur geometrycznych sadzi sie rosliny w kwadrat - naniesienie takiego rysunku na teren nie nastrecza trudnosci. Oznacza sie po prostu, po odmierzeniu, poszczególne pola
kwietnika kolkami, a nastepnie przeciaga sznur przez kazda linie w dwóch kierunkach - skrzyzowania sie linii stanowia miejsca dla
roslin. Natomiast kwietniki o rysunku nieregularnym najlatwiej jest naniesc na teren, wykreslajac
na projekcie pomocnicza siatke i taka siatke trzeba tez naniesc na teren kwietnika. Nastepnie rysuje sie kolkiem kontury pól na poszczególne gatunki czy odmiany roslin. Obsadzenie musi byc
wtedy tez nieregula rne.
Technika sadzenia roslin na kwietniku
Rosliny na kwietniku sadzi sie, rozpoczynajac od srodka lub wzdluz jednej krawedzi. Jesli
kwietnik jest tak duzy, ze trzeba w trakcie sadzenia przebywac na nim, najlepiej jest rozlozyc
szerokie deski, aby depczac, nie zacierac znaków. Nadmierne ubicie pulchnej gleby w niektórych
miejscach na kwietniku moze spowodowac nierównosci. Rosliny do obsadzen sezonowych przygotowuje sie w doniczkach lub innych kontenerach (pojemnikach), wzglednie wykopuje z brylami korzeniowymi. W przeddzien sadzenia trzeba je obficie podlac, a na kwietnik dostarczac w
skrzynkach. W trakcie sadzenia trzeba rosliny chronic przed silnym wiatrem i dzialaniem promieni slonca, dlatego najlepiej jest obsadzac kwietniki w pochmurne bezwietrzne dni wzglednie
wieczorem - o ile to mo zliwe, to tuz przed deszczem. Sadzac rosliny z brylami korzeniowymi,
kopie sie lopatka dolek i umieszcza w nim bryle korzeniowa, a nastepnie zasypuje gleba wolna
przestrzen i uciska glebe tuz przy bryle na tyle silnie, aby roslina utrzymywala sie w pozycji pionowej. Silne ubicie nie jest konieczne. Tak samo nie nalezy naciskac na bryle korzeniowa, aby jej
nie rozkruszyc i nie uszkodzic korzeni. W trakcie sadzenia dobiera sie rosliny odpowiednio wysokoscia i szerokoscia, gdyz kwietnik musi stanowic równa plaszczyzne. Po posadzeniu roslin
kwietnik nalezy obficie podlac rozproszonym strumieniem, tak aby woda przesiakla do glebokosci sadzenia - okolo 10 cm. Rosliny cebulowe i bulwiaste sadzi sie w podobny sposób, jak rosliny
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z brylami korzeniowymi, gdyz przewaznie uprzednio sa tak przygotowane pod szklem, np.: begonia bulwiasta, dziwaczek, paciorecznik ogrodowy, natomiast sadzac dalie, bierze sie korzeniaki bezposrednio z przechowalni. Cebule tulipanów mozna sadzic dwojako: we wrzesniu bezposrednio na kwietniku - wówczas pozostaje kwietnik bez jesiennego obsadzenia, wzglednie
uprzednio (we wr zesniu) posadzic cebule do doniczek (np. po 3 sztuki) i wraz z doniczkami zadolowac na kwietniku tuz przed mrozami - po likwidacji trzeciego obsadzenia. Nad doniczkami
musi byc 12, do 15 cm warstwa gleby. Nastepnie nalezy nakryc cienka warstwa lisci i stroiszem.
Drugi sposób ma jeszcze te zalete, ze wykopujac cebule z donic zkami, nie zachwaszcza sie
kwietnika malymi cebulami, a cebule zadolowane w innym miejscu dokoncza wegetacji, zachowujac pelna wartosc.
Obsiewanie kwietników sezonowych
Rosliny odporne na wiosenne przymrozki, jak: nagietek lekarski, lyszczec wytworny i inne, sieje sie w kwietniu, natomiast wrazliwe, jak: portulaka wielkokwiatowa, nasturcja wieksza i
inne, sieje sie w maju, tak aby wzeszly po przymrozkach, czyli po 15 maja.
Siac mozna rzedowo lub rzutowo. Wieksze rosliny zawsze sieje sie rzedowo a nastepnie, po
wzejsciu przerywa, aby pozostaly w odpowiedniej rozstawie. Natomiast rosliny niskie, jak: lobularia nadmorska i inne, sieje sie niekiedy rzutowo, ale wówczas trudno jest uchronic sie przed
zachwaszczeniem. Rosliny winny byc na ogól w takich odleglosciach jak przy sadzeniu z bryla
korzeniowa, czyli polowe wysokosci, jaka osiagaja. W rzedzie rozmieszcza sie rosliny gesciej, w
rozstawie o polowe mniejszej niz miedzyrzedzia. Calkiem male rosliny, jak lobularia, sieje sie w
rzedy oddalone o 5, do 8 cm, a przerywajac, pozostawia sie co l, do 2 cm. Zamierzajac siac, trzeba naciagnac sznur i przy nim zrobic rowek zaostrzonym kolkiem lub koncem trzonka grabi, nastepnie sieje sie z torebki lub palcami, a na wiekszych kwietnikach mozna zasiac siewnikiem
recznym. Po zasianiu przysypuje sie nasiona odwrotna strona grabi, nagarniajac glebe cienka
warstwa i przyciskajac. Czynnosci
te powtarza sie az do obsiania calego kwietnika. Przy siewie trzeba pamietac, ze grubosc warstwy
gleby pokrywajacej nasiona winna odpowiadac ich trzykrotnej srednicy. Podstawowe wiadomosci o gestosci i porze siewu oraz o samej roslinie znajduja sie zw ykle na opakowaniach.
Obsadzanie pojemników kwiatowych
W ostatnich latach u nas rozpowszechnilo sie ustawianie pojemników kwietnikowych
mniej lub bardziej uzytecznych i estetycznych, niekiedy róznie zdobionych. Podstawowa jednak
funkcja pojemnika jest zapewnienie odpowiednich warunków glebowych dla posadzonych w nim
roslin, wszelk a ornamentacja jest wiec niepotrzebna, gdyz moze odwracac uwage od roslin, które
sa glównym motywem dekoracyjnym. Najwlasciwsze barwy sa takie, które nie konkuruj a z barwami roslin, np. szare w róznych odcieniach. Minimalna glebokosc i szerokosc wynosi 30 cm, a
skrzynek okiennych i balkonowych drewnianych kilkanascie centymetrów. Odpowiednie materialy do produkcji pojemników to eternit lub zywice poliestrowe, wzmacniane wlóknem szklanym. Masowo stosowane u nas pojemniki betonowe spelniaja w zupelnosci swoje funkcje, jesli
sa dostatecznie duze i glebokie. W dnie pojemnika musza byc otwory dla odciekania nadmiaru
wody, np. w wypadku ulewnych deszczów. Górny brzeg pojemnika powinien byc wygladzony i
raczej zaokraglony, aby na ostrych kantach nie odlamywaly sie pedy roslin. Produkuje sie równiez pojemniki bez dna, w których dno zastepuje miejscowa gleba, chodnik lub nawierzchnia
jezdni, oraz pojemniki z dnem ruchomym, które mozna zestawiac pietrowo. Innym typem sa pojemniki z wkladkami do wymiany. Sam pojemnik stanowi ochrone zewnetrzna, a znajdujaca sie
wewnatrz wkladka - pojemnik z grubej siatki ocynkowanej lub plastyku jest przygotowana w
zakladzie ogrodniczym, a nastepnie wraz z obsadzeniem wymieniana. Pojemniki winno sie ustawiac w miejscach, gdzie przebywaja ludzie, a wiec w poblizu przejsc, w miejscach na zewnatrz,
przeznaczonych dla wypoczynku latem w czasie przerw w pracy, z wylaczeniem naturalnie
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okien, tarasów, balkonów itp., gdzie tradycyjnie ustawia sie pojemniki. Nie powinno sie obsiewac pojemników, lecz wylacznie obsadzac roslinami w pelni kwitnienia, z brylami korzeniowymi.
Rosliny najodpowiedniejsze to takie, które obficie kwitna, rozrastaja sie szeroko i wychylaja poza pojemnik, tworzac nieregularna, róznobarwna mase. W pojemnikach ustawionych pojedynczo nalezy tworzyc raczej kompozycje z kilku gatunków lub odmian. Pozadane byloby, aby
wsród roslin choc jedna intensywnie pachniala, jak np. pachnotka czy heliotrop. Mozna równiez
wykorzystywac do pojemników wiele bylin, szczególnie na wiosne, kiedy wybór roslin do obsadzenia jest .stosunkowo ubogi. Równiez bardzo wskazane sa pojedyncze drzewa lub krzewy,
szczególnie zimozielone, jako trwale elementy obsadzenia. Obsadzenia na zime sa u nas prawie
wcale nie stosowane, pojemniki przez piec miesiecy sa wiec bezuzyteczne. Rosliny winny byc
uprzednio przygotowane w kontenerach, np. doniczkach, i mozna je zadolowac, nie sadzac, gdyz
czas, kiedy sie obsadza na zime (koniec pazdziernika), nie jest wlasciwa pora sadzenia. W kompozycji nalezy zwracac uwage na to, aby rosliny rosnace pionowo nie byly wyzsze niz 50, do 70
cm, natomiast rozeslane (plozace) nie wychylaly sie zanadto poza pojemnik. W koncu marca i
poczatku kwietnia, usuwajac rosliny, mozna w miare potrzeby wykorzystac te, które nie zostaly
zbyt uszkod zone. Zostawia sie jedynie takie, które posadzono jako rosliny trwale, jesli sie oczywiscie - nadmiernie nie rozrosly.

2.5 PIELEGNACJA TERENÓW ZIELENI.
2.5.1 Pielegnacja drzew i krzewów.
Drzewa lisciaste - Przyjeto w promieniu 50 do 100 cm utrzymywanie gleby w czarnym
ugorze wokól pnia drzewa rosnacych na terenach zaplytkowanych i na trawnikach. Miejsca te
oczyszcza sie latem kilkakrotnie (4 - 6 razy) recznie, równoczesnie spulchniajac plytko glebe.
Mozna równiez utrzymywac czarny ugór przez stosowanie któregos z herbicydów, dzialajacych
wylacznie na rosliny zielne. Jesli miedzy drzewami jest podszycie z krzewów lub zadarnienie
jako runo parkowe, wówczas czynnosci pielegnacji gleby wybiera sie takie, jakich wymagaj a
rosliny pokrywowe. Dla drzew nie stosuje sie nawozenia, jesli nie wystepuj a szczególne objawy
braku skladników pokarmowych.
Podstawowymi czynnosciami pielegnacyjnymi jest ciecie i leczenie drzew. Ciecie moze
miec kilka celów: formowanie korony, przeswietlenie jej lub odmlodzenie drzewa. Wlasciwa
pora ciecia drzew jest okres spoczynku zimowego. Ciecie formujace stosuje sie przy drzewach
mlodych przez kilka lat po, posadzeniu. U wiekszosci drzew odpowiednim cieciem zapobiega
sie odchodzeniu galezi pod zbyt ostrym katem od pnia, gdyz w tych miejscach drzewa ulegaj a
latwo infekcji i w przyszlosci takie konary narazone sa na odlamanie sie. U drzew silnie rosnacych, szczególnie o wzroscie kolumnowym, wytwarza sie czesto nieproporcjonalnie duza korona w stosunku do grubosci pnia. Trzeba korony takie przez kilka lat silnie przycinac. Przewodnik skraca sie o jedna trzecia - do polowy, a galezie o polowe - do dwóch trzecich. Przy drzewach kulistych przycina sie jedynie konce galezi, tak aby korona miala ksztalt kulisty. Po
uksztaltowaniu korony ciecie polega przede wszystkim na przeswietlaniu. Przy cieciu tym usuwa sie konary lub galezie nadmiernie zageszczajace korone, krzyzujace sie, chore lub usychajace, rosnace zbyt blisko przewodów elektrycznych, telefonicznych, a takze zaslaniajace okna,
balkony i temu podobnych przypadkach. Jako ciecie odmladzajace traktuje sie np. ciecie drzew
po przerzedzeniu zwarcia drzew. Korony, wobec duzego zageszczenia drzew, sa zdeformowane
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i odpowiednio krótkie przyciecie spowoduje wlasciwe uksztaltowanie sie ich. Leczenie uszkodzen drzew jest czesto jedyna mozliwoscia przedluzenia czasu ich zycia. Uszkodzenia drzew
moga byc powierzchniowe, spowodowane dzialaniem mechanicznym (np. przez najechanie pojazdem) lub wskutek przemarzniecia, po którym tworza sie rany zgorzelowe. W drugim przypadku niekiedy wystarczy przybic cienkimi gwozdzikami nierdzewnymi lub owinac tasma badz
sznurem odstajaca kore i to powoduje utrzymywanie sie odpowiednich warunków, aby moglo
nastapic zarosniecie rany. Przewaznie jednak rany powierzchniowe trzeba oczyscic, zdezynfekowac (roztworem 3% krezotolu lub 0,1% miedzianu 50, wzglednie Topsinu) i zasmarowac
smola sadownicza lub pasta zawierajaca substancje wzrostowe. Zasmarowuje sie tez rany z dobrym skutkiem szara farba emulsyjna z dodatkiem l—2% Topsinu wzglednie smola sadownicza.
Wycinajac rany, trzeba zawsze im nadac ksztalt wydluzony (waskoeliptyczny), gdyz takie rany
latwiej sie goja. Ubytki wnetrza pnia i konarów trzeba oczyscic, zdezynfekowac i zasmarowac
smola sadownicza. Trzeba wiec usunac rozlozona mase drewna, osuszyc wnetrze przez stworzenie przeplywu powietrza i zabezpieczyc przed zawilgoceniem. Miejsc ubytku nie na lezy niczym
wypelniac. Jesli jednak wypelnienie jest jedyna mozliwoscia zabezpieczajaca przed zawilgoceniem i postepowaniem próchnienia, nie nalezy wówczas stosowac zalecanego do niedawna zabetonowywania lub zamurowywania poza czesciami przyziemnymi. Najwlasciwsze wypelniacze
to masy bitumiczne stosowane na zimno, które po zaschnieciu zachowuja elastycznosc. Dla
zmniejszenia ich zuzycia mozna je zmieszac z grubym zwirem lub malymi kamieniami. Powierzchnia plomby winna byc równo z miazga, aby nie utrudniala zarastania.
Pielegnacja krzewów lisciastych
Krzewy lisciaste zrzucajace liscie na zime winny byc posadzone na tyle zwarcie, aby nie
rosly w nich chwasty, natomiast glebe wsród nich utrzymuje sie w czarnym ugorze lub sciólkuje
materialem organicznym (np. skoszona trawa). Póki krzewy nie osiagna zwarcia, glebe trzeba
motyczkowac recznie i zgrabiac chwasty latem do 5 razy, a nastepnie, po zwarciu, l - 2 razy;
wówczas pozostawia sie juz chwasty do wyschniecia na miejscu. Nie nalezy równiez wygrabiac
opadlych lisci, lecz w jesieni plytko (10 - 15 cm) je przekopac. W ten sposób wzbogaci sie glebe
w próchnice. Niekiedy glebe wsród mlodych krzewów zasiewa sie trawa i kosi malymi kosiarkami lub utrzymuje w czarnym ugorze, stosujac herbicydy, dzialajace wylacznie na rosliny jednoliscienne. Krzewów - tak jak i drzew - nie nawozi sie, jesli nie wystepuja wyrazne objawy
braku skladników pokarmowyc h. Ciecie krzewów ma, podobnie jak ciecie drzew, trzy podstawowe cele: formowanie, przeswietlanie i odmladzanie. Ciecie formujace po nadaniu krzewom
wlasciwej zwartosci i formy utrzymuje równowage we wzroscie miedzy poszczególnymi gatunkami w grupie. Przeswietlajac krzewy, usuwa sie galezie zageszczajace, zlamane, usychajace itp.
Krzewy stare trzeba odmladzac, gdyz brak u nich przyrostu mlodych pedów, a kwitnienie jest
mniej obfite i kwiaty sa drobne. Wycina sie stare, grube galezie. Niektóre krzewy, jak glogi czy
trzmielina europejska nie wymagaja odmladzania, podczas gdy inne, jak róze parkowe czy sumak octowiec trzeba regularnie co kilka lat odmladzac. Natomiast krzewy kwitnace na koncach
galezi z paków kwiatowych utworzonych w poprzednim roku, jak: ligustr tepolistny, magnolie,
pnacza (poza rózami pnacymi) — nie wymagaj a ciecia.
Pora ciecia krzewów jest uzalezniona od czasu ich kwitnienia. Niektóre krzewy tnie sie
tak jak drzewa w okresie spoczynku zimowego. Naleza do nich krzewy ozdobne z lisci, np. odmiany barwolistne derenia bialego, sliwa wisniowa oraz krzewy kwitnace na galeziach wieloletnich z paczków utworzonych w minionym roku, np. irgi, jablonie. Krzewy kwitnace wiosna
(kwiecien - maj) z paków utworzonych w ubieglym roku, glównie na pedach dwuletnich, tnie sie
po przekwitnieniu. Pedy, na których byly kwiaty, skraca sie o jedna trzecia lub do polowy, np.
forsycje, porzeczke krwista. Krzewy kwitnace latem i jesienia (czerwiec - wrzesien) na tegorocz32

nych pedach tnie sie jesienia lub zima, np. hortensja bukietowa, tawula drobna. Krzewy, których
pedy przemarzly, nalezy przyciac przy ziemi. W ostrzejsze zimy przemarza np. omzyn Dawida,
ale po krótkim przycieciu dobrze odrasta i obficie kwitnie.
Pielegnacja zywoplotów
Pielegnacja gleby polega na kilkakrotnym odchwaszczeniu latem (4-5 razy) oraz obcinaniu brzegu trawnika na kant na szerokosc zywoplotu. Ponadto zywoploty musza byc nawozone.
Na zime wskazane jest co 3 - 4 lata nawozenie organiczne na wpól rozlozonym obornikiem lub
torfem (2-3 lopaty na mb.). Obornikiem tym przykrywa sie równomiernie glebe pod zywoplotem,
a nastepnie wiosna trzeba go motyczka zmieszac z gleba. Ponadto wskazane jest równiez nawozenie mineralne z nawozów latwo przyswajalnych w stosunku NPKjak 2:1:1 w ilosci 20 - 50
g/mb, zastosowane glównie w maju.
Wazna czynnoscia pielegnacyjna jest ciecie zywoplotów. Zalezy ono od sposobu prowadzenia, kazdy jednak zywoplot trzeba poczatkowo ciac tak, aby krzewy sie zagescily. Zywoploty
nie ciete - obecnie coraz czesciej stosowane - tnie sie jak krzewy zaleznie od pory kwitnienia.
Natomiast zywoploty ciete tnie sie co najmniej dwa razy w roku: w jesieni lub w zimie oraz latem - od czerwca do polowy sierpnia, a w miejscach bardziej eksponowanych nawet do 6 razy.
Zywoploty wyzsze niz l m trzeba ciac tak, aby byly dolem szersze, gdyz w przeciwnym wypadku
galezie dolne zamieraja.
Pielegnacja drzew i krzewów iglastych
Glebe wsród drzew i krzewów iglastych, a takze lisciastych zimozielonych, trzeba utrzymywac w czarnym ugorze, podobnie jak wsród krzewów zrzucajacych liscie na zime. W poczatkowych latach po posadzeniu nalezy, motyczkujac, wycinac chwasty (4 - 5 razy) i nastepnie wygrabiac, natomiast wsród roslin starszych rzadziej (1 - 2 razy). W jesieni glebe trzeba plytko
przekopac (10 do 15 cm), a wiosna zagrabic. Mozna równiez zasiac trawe wsród roslin iglastych i
kosic jak trawnik, wzglednie posadzie rosliny okrywowe. Rosliny iglaste i zimozielone nie wymagaja nawozenia, jesli nie wystapia wyrazne objawy braku skladników pokarmowych.
Rosliny zimozielone dosc czesto cierpia w okresie zimy wskutek braku wody, szczególnie
jesli jesienia przez dluzszy czas nie ma opadów. Rosliny te, nie mogac uzupelnic zapasu wody,
gdyz gleba jest zamarznieta, traca szybko jej resztki i ulegaja powaznym uszkodzeniom, a niekiedy nawet gina. Zabezpieczenie na zime roslin mlodych stroiszem lub sloma jest bardzo korzystne. W przypadku jesiennej suszy wskazane jest równiez obfite podlanie przed nastaniem
mrozów.
Dosc czesto zdarza sie, ze podczas zimy u niektórych roslin lisciastych zimozielonych
brazowieja liscie, np. u mahonii czy ognika szkarlatnego. Nie jest to zbyt szkodliwe, bowiem
liscie te po rozpoczeciu wegetacji szybko opadna i zastapia je nowe. Drzew i krzewów iglastych
oraz zimozielonych lisciastych nie tnie sie. U drzew iglastych trzeba jedynie usuwac pedy konkurujace z przewodnikiem, jesli wytworza dwa lub wiecej, oraz galezie suche, zlamane itp. Natomiast w wypadku uszkodzenia przewodnika trzeba nadac, przez przywiazanie, pionowy kierunek
najwyzszemu pedowi bocznemu, który z czasem przejmie role przewodnika. Krzewy iglaste sa
przewaznie rozeslane, wiec nie tworza przewodników. W zasadzie nie wymagaj a ciecia równiez
kwitnace krzewy lisciaste zimozielone, jak: kalina sztywnolistna, rózaneczniki i inne, poza stopnio wym przeswietlaniem, polaczonym z odmladzaniem co kilkanascie lat.
2.5.2 Pielegnacja kwietników, klombów i kwiatów w pojemnikach
Kwietniki wieloletnie
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Kwietniki z róz trzeba systematycznie pielegnowac, wykonujac uprawe gleby, nawozenie,
podlewanie, okrywanie na zime oraz ciecie. Glebe na kwietnikach z róz trzeba kilkakrotnie (3 - 5
razy) motyczkowac, wycinajac i usuwajac chwasty. Niekiedy zasiewa sie wolne miejsca lobularia
Benthama. Roslina ta jest wprawdzie niepozorna, ale jej drobne kwiaty przyjemnie, intensywnie
pachna, a po przycieciu latwo odrasta i ponownie zakwita. Róze na kwietnikach trzeba nawozic
na wpól rozlozonym obornikiem co najmniej co 3 - 4 lata. Mozna tez corocznie przykrywac nim
okopcowane róze na zime, a wiosna, wraz z odkrywaniem, obornik plytko przekopac. Róze nawozi sie równiez dwukrotnie poglównie: na wiosne (w kwietniu) i z poczatkiem lata (w czerwcu)
i stosuje mieszanki nawozowe 100 g/m2 . Ponadto róze w okresach suszy nalezy podlewac.
Wszystkie róze na kwietnikach trzeba okrywac na zime, aby zabezpieczyc je przed zmarznieciem. Obsypuje sie róze miejscowa gleba na 10, do 15 cm wysoko po pierwszych przymrozkach,
a po lekkim zamarznieciu powierzchni kopczyków (w listopadzie) okrywa sieje liscmi lub obornikiem. Na wierzch kladzie sie galezie stroiszu, który zabezpiecza liscie przed rozwianiem oraz
powoduje zatrzymywanie sie sniegu. W kwietniu usuwa sie stroisz i liscie, rozgarnia kopce i wyrównuje glebe. Po odkryciu dokonuje sie ciecia róz. Róze na kwietniku tnie sie dosc krótko: odmiany silniej rosnace na 3 do 5 oczek, a slabiej - na 2 do 4 oczek. W kazdym przypadku nalezy
usuwac cala czesc nadziemna, która podczas zimy zmarzla, uschla wzglednie zostala uszkodzona
mechanicznie. Latem ciecie róz polega na obcinaniu przekwitlych kwiatostanów, na odpowiednim cieciu pedów, na których nie ma paków kwiatowych, oraz na wycinaniu dzików wyrastajacych przy korzeniach. Do ciecia uzywa sie ostrego sekatora.
Pielegnacja bylin
Byliny na kwietnikach trwalych (w grupach i na rabatach bylinowych) wymagaja nastepujacych zabiegów: uprawy gleby, nawozenia, podlewania, ciecia, podpierania, okrywania na zime
oraz dzielenia i przesadzania. Uprawe gleby i pielegnacje trzeba przeprowadzac kilkakrotnie (4
do 6 razy) w ciagu sezonu wegetacyjnego. W kwietniu, po odkryciu bylin, trzeba oczyscic je od
obumarlych czesci nadziemnych i spulchnic glebe pazurkami. Czynnosc spulchniania gleby, polaczona z odchwaszczaniem, trzeba powtarzac na ogól, co miesiac. Byliny wymagaja nawozenia.
Jako nawozenie organiczne stosuje sie na wpól rozlozony obornik, ziemie kompostowa lub torf.
Najwlasciwsza pora to wiosna. Roztrzasa sie nawóz na oczyszczone byliny i nastepnie miesza
pazurkami z miejscowa, gleba. Mozna równiez zastosowac posypowe mieszanke wieloskladnikowa nawozów mineralnych, w ilosci 50, do 100 g/m2 wzglednie nawozenie rozcienczona gnojówka lub gnojowica nie pózniej niz w koncu lipca.
Na ogól byliny nie wymagaja podlewania, ale niedosyt wody powoduje skrócenie kwitnienia, przeto celowe jest podlewanie w okresach suszy. Podlewac nalezy rzadziej, ale obficie,
tak zeby przemoczyc glebe na kilkanascie centymetrów. Niektóre byliny, jak: wysokie krwawniki, nawlocie, rudbekie i inne, rosna czesto zbyt silnie, przez co wskazane jest ich ciecie. Przycina
sie je wiec kilkanascie centymetrów nad ziemia, kiedy osiagna wysokosc kilkudziesieciu centymetrów. Spowoduje to wprawdzie pewne opóznienie kwitnienia, ale nowo wyrosle pedy sa
sztywniejsze i nie przewracaja sie. Unika sie przez to palikowania. Nie nalezy na zime wycinac
ani wylamywac obumarlych czesci nadziemnych, gdyz suche lodygi i przekwitle kwiatostany
bylin sa czesto równiez dekoracyjne, a ponadto wsród nich zatrzymuje sie snieg, zabezpieczajac
czesci trwale przed przemarznieciem.
Byliny wysokie o duzych kwiatostanach trzeba czasem podpierac. Jesli rosna one rzadko,
wówczas mozna palikowac poszczególne rosliny, natomiast grupy zabezpiecza sie wspólnie,
stawiajac wokól 3-4 paliki i okalajac sznurem. Byliny stosowane u nas w terenach zieleni nie
wymagaja okrywania na zime, ale na wypadek bezsnieznych zim celowe jest lekkie przykrycie,
najlepiej galeziami stroiszu lub slomiastym obornikiem. W zadnym wypadku nie nalezy nagar-
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niac na byliny grubych warstw lisci. Byliny krócej zyjace, jak na przyklad niektóre astry, zlocienie, ostrózka ogrodowa trzeba niekiedy na wiosne podzielic i rozsadzic, gdyz wygladalyby nieestetycznie. Wykopuje sie korzenie, oddziela czesci srodkowe, stare, a brzezne, mlode rozsadza
sie na calej powierzchni, jaka winny zajmowac. Glebe trzeba wówczas uprawic tak, jak przy zakladaniu kwietnika z bylin.
Pielegnacja kwietników sezonowych
Pielegnacja kwietników sezonowych polega glównie na uprawie gleby, nawozeniu, podlewaniu oraz odchwaszczaniu i strzyzeniu roslin. Glebe uprawia sie przed kazdorazowa zmiana
obsadzenia, stosujac równoczesnie odpowiednie nawozenie. Natomiast odchwaszcza sie kwietniki sezonowe na ogól raz w miesiacu, spulchniajac takze powierzchnie gleby pazurkami lub motyczka. Roslinom kwietników sezonowych wystarcza nawozenie zastosowane przed ich posadzeniem. Mozna zastosowac tu mieszanke nawozów mineralnych w ilosci 50, do 100 g/m2 wzglednie rozcienczona gnojówke lub gnojowice. Wyjatkowo drugie obsadzenie trzeba nawozic poglównie.
W okresach suszy kwietniki sezonowe musza byc bezwzglednie podlewane, gdyz w przeciwnym razie kwitnienie slabnie. Podlewac nalezy rzadziej, lecz obficie, tak aby gleba zostala
przemoczona na kilkanascie centymetrów. Odporniejsze na susze sa na przyklad aksamitki, begonie, pelargonie. Pielegnacja roslin na kwietniku sezonowym polega na usuwaniu przekwitlych
kwiatostanów, usychajacych lisci, wymianie roslin nietypowych, chorych, obcinanie kwiatów
roslin ozdobnych z lisci, np. u santoliny cyprysikowatej itp. Rosliny ozdobne z lisci, sadzone na
kwietnikach dywanowych, wymagaja strzyzenia, np. irezyny, kocanki faldowane, koleus Blumego. Przycina sie je, wyrównujac, zaraz po posadzeniu, a nastepnie co miesiac. Do strzyzenia roslin na kwietnikach przeznaczone sa specjalne nozyce.
Pielegnacja roslin w pojemnikach
Rosliny w pojemnikach kwietnik owych wymagaja intensywnej pielegnacji w zwiazku ze znacznie ograniczonym miejscem dla rozprzestrzeniania sie korzeni. Wszystkie czynnosci pielegnacyjne wykonuje sie wiec tak, jak przy roslinach na kwietnikach, lecz zwiekszajac ich czestotliwosc. Nawozic trzeba co dwa tygodnie, szczególnie rosliny w skrzynkach w oknach i na balkonach. Stosuje sie tu raczej nawozy mineralne w roztworze, dajac 20, do 50 g mieszanki nawozów
na l konewke 8—10 l. Przed stosowaniem nawozenia ziemia winna byc wilgotna. Natomiast podlewac trzeba w zasadzie codziennie, jesli nie pada deszcz.
2.5.3 Zwalczanie chorób i szkodników
Nalezy sadzic odmiany roslin odporne na choroby i szkodniki, aby nie trzeba bylo ich
zwalczac. Niezaleznie od tego w sprzyjajacych warunkach moga w suche lata wystapic masowo
szkodniki, a w wilgotne - choroby. Na ozdobnych jabloniach, sliwach, czeresniach, wisniach i
glogach pojawiaja sie wówczas te same choroby i szkodniki, jakie wystepuja w sadach: na jasminowcach - mszyce, na rózach - maczniak i mszyce itp. Zwalczania chorób i szkodników na roslinach ozdobnych nie stosuje sie profilaktycznie, lecz dopiero z chwila ich pojawienia sie. Trzeba
wiec zawsze byc przygotowanym, miec sprawne opryskiwacze i opylacze oraz pewien zapas
srodków chemicznych ochrony roslin , np. do zwalczania chorób: Miedzian 50, Siarkol extra oraz
organiczne: Benlate, Cynkotox, Kaptan, Sadoplon 75 i inne; do zwalczania szkodników:
ð w zimie: Krezotol sadowniczy i Karbolina DKN (niszczajaja owadów);
ð latem: Melox plynny 30; o dzialaniu wglebnym: Anthio, Nogos, Owadofos plynny 50,
Sadofos plynny 30;
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ð o dzialaniu ukladowym: Ekatin, Karbatox zawiesinowy 75, Metasystox i inne;
ð przeciw przedziorkom: Roztoczol extra, Milbex 50, Thiodan plynny 35.
Przy stosowaniu srodków chemicznych ochrony roslin nalezy scisle przestrzegac instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. W zieleni otoczenia zakladu pracy winny byc rozmieszczane
domki legowe oraz karmniki dla ptaków, które zima nalezy systematycznie dokarmiac. Ptaki
owadozerne spozywaja bowiem duze ilosci owadów, zmniejszajac ich wystepowanie. Jest to
wiec jedna z form walki biologicznej.

3. SZCZEGÓLOWE WYTYCZNE DOTYCZACE SKWERÓW I PARKÓW
3.1 WSTEP
Ochrona zieleni w Glogowie odbywala sie do tej pory w oparciu Program Ochrony
Zieleni zatwierdzony decyzja Zarzadu Miasta Glogowa w 1992 roku oraz przepisów ogólnych (a
w szczególnosci ustawy o ochronie przyrody i rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy). Program opracowano w okresie gdy Gmina Miejska Glogów przeznaczala nieznaczne srodki na
konserwacje zieleni, stad tez wymienione dzialania ograniczono do niezbednego minimum. Sytuacja ulegla zmianie dopiero w 1994 roku, gdy na mocy ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska utworzone zostaly gminne fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej. Fundusz
tworzony byl na podobnych jak obecnie obowiazuja zasadach. Z uwagi na to, ze w granicach
administracyjnych Glogowa funkcjonuje Huta Miedzi Glogów a takze zlokalizowany jest zrzut
wód nadosadowych ze zbiornika Zelazny Most srodki gromadzone na koncie funduszu sa stosunkowo duze. Oprócz wysokich oplat wnoszonych przez wymienione jednostki oplaty „ekologiczne" wnosily inne firmy i instytucje, konto funduszu zasilaly tez oplaty i kary pobierane za
usuwanie zieleni (wysokosc tych oplat jest jednak nieprzewidywalna, zalezy glównie od ruchu
inwestycyjnego).
Program Ochrony Zieleni z 1992 jest w chwili obecnej mocno zdezaktualizowny. Opisane w nim dzialania zostaly zrealizowane poprzez wymiane lawek i koszy na smieci, wymiane
nawierzchni alejek parkowych (jak na przyklad w parku Slowianskim) lub generalna modernizacje terenów zielonych (jak na przyklad skwer przy Placu Tysiaclecia, Park przy ulicy Budowlanych), lub zagospodarowanie czesci parków (Waly Chrobrego). Nastapil takze powrót do obsadzania kwietników kwiatami sezonowymi (od kilku juz lat z obsada wiosenne - letnia i jesie nna).
Utworzono kilkanascie kilometrów zywoplotów (przyulicznych) oraz nasadzono kilkanascie tysiecy drzew. Powstal tez jeden park (przy ulicy Keplera) oraz duzy skwer (o powierzchni blisko
hektara) przy ulicy Wawelskiej.
Ogólnie nalezy stwierdzic, ze zapisy i ustalenia Programu z 1992 zostaly zrealizowane
lub sie zdezaktualizowaly. Istotnym elementem, jaki zawiera Program jest próba waloryzacji terenów zieleni oraz kryteria, na których sie oparto waloryzujac tereny zieleni.
Z uwagi na to, ze nastapila istotna zmiana w zagospodarowaniu Glogowa (przez odbudowe Starego Miasta) konieczne jest wprowadzenie zmian i w tym zakresie.
3.2 GLEBY
Jak juz wspomniano wczesniej gleba jest determinujacym czynnikiem dla terenów zieleni. Badania gleb na zasobnosc i pH prowadzone sa przez Wydzial Srodowiska Urzedu Miejskiego w Glogowie w miare potrzeb - w zaleznosci od zakresu prac konserwacyjnych przy ziele-
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ni. Oprócz tego przeprowadzono w latach 1988, 1995 i 2003 kompleksowe badania gleb - oprócz
pH i zasobnosci analizom podlegaly metale ciezkie. W ponizszych tabelach podano wyniki tych
analiz.
3.2.1 Zasobnosc i odczyn gleb
Wartosc pH badanych gleb byla zróznicowana i wahala sie miedzy 4,4 a 7,7. Srednia wartosc pH byla w mniejszym stopniu zróznicowana i miescila sie w przedziale 6,1 - 7,6. W próbkach gleb pobranych z Parku przy ul. Budowlanych i z lasu komunalnego wartosc pH byla niska
(srednia 6,1). Gleby z obszaru Ronda charakteryzowaly sie dosc wysokim pH (7,2).
Porównujac zmiany wartosci pH w czasie, stwierdzono, ze w stosunku do 1995 roku nastapil wzrost pH w glebach wiekszosci badanych obiektów. W odniesieniu aktualnych wyników
badan do wyników uzyskanych w 1988 roku nie zaobserwowano wyraznych róznic w wartosciach pH. Jedynie w glebach z lasu komunalnego znacznie spadla wartosc pH, a odczyn z zasadowego zmienil sie na lekko kwasny.
Zawartosc fosforu
Zawartosc fosforu w glebach badanych obiektów ksztaltowala sie na ogól na dosc wysokim poziomie. Zawartosc fosforu w wiekszosci badanych obiektów zostala okreslona jako bardzo
wysoka. W glebach z Parku Budowlanych zawartosc fosforu okreslono jako wysoka. W porównaniu do 1995 roku zawartosc fosforu w glebach badanych obiektów nie ulegla znacznym zmianom
Zawartosc potasu
Zawartosc potasu w glebach miescila sie w granicach 5,7 - 47,8 mg/100 g. Najnizsza zawartosc potasu stwierdzono w próbkach gleb pobranych w Parku przy ul. Budowlanych, srednia
w Lesie Komunalnym oraz na Rondzie.
W porównaniu do roku 1995 nie nastapily istotne zmiany w zawartosci potasu w glebie.
Jedynie w glebach z Parku Budowlanych stwierdzono nieco nizsza zawartosc potasu.

Obiekt

pH

Potrzeby
wapnowania

Rondo Konstytucji 3 Maja

7,3
7,1
7
7,3
5,4
4,6
6,2
6,6
7,3
6,4
6,8

Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

23,1
25
19,4
19,4
12,1
9,7
18,9
13,5
18,1
18,1
25,1

l
l
2
2
3
4
2
3
2
2
1

24,4
22,4
11,7
9,8
8,5
9,3
16,2
13,3
10,1
15,6
24,7

2
2
4
4
4
4
3
3
4
3
2

8,1
7,4
6,9
7,8
6,5
7,4
7,1
7,6
7,6
6,5
8,6

2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2

6,8
4,4
6,4

Nie
Tak
Nie

25
10,5
25

1
3
1

22,8
8,2
19,6

2
4
3

8,1
4,8
5,5

2
4
4

Park Budowlanych

Las Komunalny Ul. Piastowska - Rudnowska

Fosfor

Potas

Magnez
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Zawartosc magnezu
Jedynie w Parku Budowlanych gleby wykazywaly srednia zawartosc magnezu. W porównaniu do 1995 roku obnizyla sie zawartosc magnezu z bardzo wysokiej na wysoka w glebach Ronda oraz z bardzo wysokiej na srednia w glebach Lasu Komunalnego.
3.2.2 Zanieczyszczenie gleb metalami ciezkimi
Wyrózniono nastepujace stopnie zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi:
Stopien 0
gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartosciach metali ciezkich. Gleby nadaja sie pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, a zwlaszcza pod
uprawy roslin przeznaczonych dla dzieci i niemowlat.
Stopien I
gleby o podwyzszonej zawartosci MC moga byc przeznaczone do pelnego wykorzystania rolniczego, z wylaczeniem upraw roslin do produkcji zywnosci o
szczególnie malej zawar tosci pierwiastków i substancji szkodliwych.
Stopien II
gleby slabo zanieczyszczone. Rosliny uprawiane na takich glebach moga zawierac nadmierne ilosci MC z punktu widzenia toksykologicznego. Szczególnie wykluczyc nalezy uprawe warzyw, jak np. salata, szpinak, kalafior,
marchew. Dozwolona jest uprawa roslin zbozowych, okopowych i pastewnych oraz uzytkowanie pastwiskowe.
Stopien III

gleby srednio zanieczyszczone. Wszystkie uprawy na takich glebach moga
ulec skazeniu MC. Dopuszczalna jest uprawa roslin zbozowych, okopowych i
pastewnych, pod warunkiem okresowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych czesciach roslin. Zalecane sa uprawy roslin przemyslowych i traw
nasiennych. Wody gruntowe moga byc narazone na zanieczyszczenia MC, w
tym szczególnie kadmem, cynkiem i niklem. W przypadku pastwisk nalezy
takze kontrolowac pobieranie MC przez zwierzeta.
Stopien IV
gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie, a zwlaszcza gleby lekkie, powinny
byc wylaczone z produkcji rolniczej oraz zadarnione lub zadrzewione. Na glebach lepszych nalezy uprawiac rosliny przemyslowe (len, konopie, wiklina), w
zaleznosci od ich wymagan siedliskowych. Dopuszcza sie takze produkcje materialu siewnego zbóz i traw oraz ziemniaków dla przemyslu spirytusowego (spirytus energetyczny) i rzepaku na olej techniczny. Wykorzystanie na pastwiska
nalezy ograniczac. Zaleca sie zabiegi rekultywacyjne, a przede wszystkim wapnowanie i wprowadzanie substancji organicznej.
Stopien V
uzytkowania pastwiskowego. Nalezy liczyc sie z potrzeba zabiegów rekultywacyjnych. Konieczne jest zadamienie i zadrzewienie takich gleb, miedzy innymi
ze wzgledu na zagrozenie przenoszenia zanieczyszczen wraz z pylami glebowymi. Na odpowiednich glebach mozna uprawiac rosliny przemyslowe.
Tabela Zanieczyszczenie metalami ciezkimi gle w glogowskich parkach w 2003 roku
Stopien zanieczyszczenia

Kadm
Mg/kg

Olów
Stopien zanieczyszczenia

Stopien zanieczyszczenia
Mg/kg

Miedz
Mg/kg

Stopien zanieczyszczenia

Obiekt

Mg/kg

Cynk
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Rondo Konstytucji 3 Maja

Park Budowlanych

Las Komunalny

66,5

0

93,4

2

99,5

l

0,28

0

.87,7
94,3
49,3

0
0
0

83,5
79
74,5

2
2
2

96
146,5
75,4

l
l
l

0,25
0,33
0,34

0
0
0

55,3
56,9
62,8

0
0
0

77,1
20,8
81

2
1
2

76,5
121
96

l
2
l

0,44
0,57
0,58

0
1
0

61,9

0

82

2

167,5

2

0,61

0

46,6
42,3

0
0

87,5
101

2
3

74
88,5

l
l

0,21
0,25

0
0

142,5
85,7
29,8
50,1

0
0
0
0

129,3
110
78
134

3
3
1
3

171
95
48,8
78,5

2
l
l
l

0,6
0,99
0,36
0,54

0
0
0
0

Kadm
Zawartosc kadmu w glebach badanych obiektów miescila sie w przedziale wartosci 0,15 3,04 mg/kg. Srednia zawartosc kadmu w glebach byla dosyc silnie zróznicowana. Najnizsza
srednia zawartoscia kadmu charakteryzowaly sie gleby z obszaru Ronda (0,30 mg/kg). Nie
stwierdzono jednak przekroczenia dopuszczalnej zawartosci kadmu w glebie okreslonej w Rozporzadzeniu o standardach jakosci gleby i jakosci ziemi.
Olów
Zawartosc olowiu w próbkach glebowych z obszarów badanych obiektów miescila sie w
szerokim zakresie wartosci. Srednia zawartosc olowiu w glebach z parków byla bardzo podobna
(okolo 100 mg/kg). Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartosci olowiu w glebie okreslonej w Rozporzadzeniu dotyczacym standardów jakosci gleby i jakosci ziemi w glebach pobranych z Ronda, w Parku Budowlanych (2 próbki), w Lesie komunalnym (l próbka) Zawartosc
podwyzszona olowiu w glebie (I stopien) stwierdzono w glebach nastepujacych obiektów: Rondo (100% próbek). Park Budowlanych (67 % próbek), Las Komunalny (75 % próbek). Slabe zanieczyszczenia gleb olowiem (II stopien) stwierdzono tylko w trzech próbkach na terenie Parku
Budowlanych (2 próbki) i lasu komunalnego (l próbka). Srednia zawartosc olowiu w glebach
pobranych z parków w roku 2003 byla zblizona do zawartosci w 1988, natomiast w stosunku do
1995 roku nastapil wzrost zawartosci olowiu w glebie.
Miedz
Srednia zawartosc miedzi w glebach badanych obiektów byla w znacznym stopniu zróznicowana. Najwyzsza srednia zawartoscia miedzi charakteryzowaly sie gleby w lesie komunalnym (l 12,8 mg/kg). Nie zostala przekroczona dopuszczalna zawartosc miedzi w glebie okreslona w Rozporzadzeniu o standardach jakosci gleby i jakosci ziemi. Ocena zawartosci miedzi wedlug wytycznych JUNG wykazala, ze w niemal wszystkich próbkach glebowych zostala przekroczona naturalna zawartosc miedzi w glebie. Najwieksza ilosc próbek glebowych w slabym
stopniu zanieczyszczonych miedzia stwierdzono w materiale pobranym z Ronda (4 próbki), Park
Budowlanych (4 próbki). Gleby o srednim stopniu zanieczyszczenia miedzia wystapily na obsza-
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rach Parku przy ul. Budowlanych (l próbka). W porównaniu do wyników z lat 1988 i 1995 do
roku 2003 srednia zawartosc miedzi w glebie ulegla obnizeniu.
Cynk
Srednia zawartosc cynku w glebach badanych obiektów byla w duzym stopniu zróznicowana. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartosci cynku w glebie okreslonej w
Rozporzadzeniu dotyczacym standardów jakosci gleby i jakosci ziemi. Przekroczenie wartosci
granicznych wg kryteriów IUNG wykazano w 9 badanych próbkach glebowych. Zawartosc
podwyzszona (I stopien) cynku stwierdzono w próbkach na terenie Lasu komunalnego (l próbka). Zawartosc cynku w glebach parkowych podlegala wahaniom w ciagu lat, ale zmiany te nastepowaly w niewielkim zakresie.

Tabela Porównanie zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi w badanych obiektach na terenie miasta Glogów w latach 1995 i w 2003
% próbek zanieczyszczonych
Obiekt
Rondo
ul. Budowlanych
Las komunalny

Kadm
1995
0,0
33,3
100,0

Miedz
2003
0,0
25,0
0,0

1995
100,0
100,0
100,0

olów
2003
100,0
100,0
100,0

1995
25,0
100,0
100,0

cynk
2003
100,0
100,0
100,0

1995
25,0
33,3
100,0

2003
0,0
0,0
0,0

3.2.3 Warunki klimatyczne i meteorologiczne
Cechy klimatyczne
Zamieszczone ponizej dane bazuja na obserwacjach poczynionych w Glogowie oraz w
stacji Ceber.
Tabela Srednie temperatury miesieczne, sredni opad miesieczny (lata 81 - 90) oraz uslonecznienie (suma godzin w ciagu miesiaca z lat 1951 - 65)
Miesiac
Srednia temperatura
Sredni opad
Uslonecznienie (w
godzinach)
Styczen
-0,9
31
43
Luty
-0,6
31
59
Marzec
3,3
31
118
Kwiecien
7,9
43
158
Maj
13,6
46
193
Czerwiec
16,2
67
213
Lipiec
18,1
83
210
Sierpien
17,6
70
204
Wrzesien
13,7
33
163
Pazdziernik
9,6
27
110
Listopad
3,7
3
40
Grudzien
1,1
42
31
Pólrocze letnie
14,6
342
1141
Pólrocze zimowe
2,7
201
1543
Rok
8,6
543
2683
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Tabela Liczba dni z pokrywa sniezna w latach 1981 - 1990
Miesiac
Liczba dni (suma) Liczba dni z pokrywa powyzej 2 cm
Styczen
129
b.d.
Luty
108
b.d.
Marzec
31
27
Kwiecien
2
Listopad
Grudzien

29
77

26
63

Lata bezsnieznie
1988,1989
1982, 89,90
1982, 83, 84, 89, 90
1981,82,83,84,85,
87,88,89,90
1981,82,86,87,90
1982

Tabela Roczna srednia wilgotnosc wzgledna (w %) w latach 1961 - 1970
1961
1962
1963 1964 1965
1966 1967 1968
1970 Srednia
78
79
78
80
81
82
80
79
91
80
Najwieksza wilgotnosc powietrza notuje sie w miesiacach zimowych (od pazdziernika do
marca wlacznie) srednie miesieczne sa wieksze od 80%, najnizsza wilgotnosc powietrza (73%)
w czerwcu i lipcu.
Wnioski:
ð Glogów charakteryzuje sie lagodnym klimatem z dwoma miesiacami ze srednia temperatura nieznacznie ponizej O Celsjusza,
ð Najwieksza srednia suma miesiecznych opadów wystepuje w porze wiosenne - letniej
(kwiecien - sierpien), sprzyjajac wegetacji roslin,
ð Zimy sa stosunkowo lagodne, a pokrywa sniezna nie zalega zbyt dlugo,
ð Srednia wilgotnosc powietrza jest stosunkowo wysoka (oscyluje wokól 80%) co równiez
sprzyja wegetacji wiekszosci roslin.
ð Z uwagi na mniejsza niz dla kraju sume opadów rocznych oraz zmiany w warunkach meteorologicznych w ostatnich latach zaleca sie deszczowanie trawników i podlewanie
kwiatów sezonowych w okresie wegetacji.
3.3 PODSTAWY WALORYZACJI TERENÓW ZIELENI
Przy wartosciowaniu terenów zielonych uwzgledniono (podobnie jak w Programie z 1992
roku:
- lokalizacje atrakcyjnosc
- element ochronny wykorzystanie terenów przez mieszkanców Glogowa,
1. Tereny zielone klasy I (najatrakcyjniejsze) to tereny zielone polozone przy trasach przelotowych, urzedach i w centralnych miejscach miasta. Tereny te stanowia najatrakcyjniejsze
miejsca pod wzgledem porastajacej roslinnosci, powinny byc utrzymano wzorowo. Sa
najczesciej wykorzystywane przez mieszkanców Glogowa. Ze wzgledu na polozenie przy
glównych trasach przelotowych stanowia wazny element ochrony przed wplywem komunikacji. Tereny te musza byc utrzymane wzorowo pod wzgledem biologicznym i estetycznym, trawniki czesto koszone, zywoploty ciete, obsadzone kwiatami, konieczna jest
ciagla pielegnacja drzewostanu.
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2. Tereny zielone klasy II to tereny polozone z dala od glównych ciagów komunikacyjnych i
urzedów. Wykorzystywane sa przez mieszkanców przyleglych osiedli, czesto urzadzone
gorzej. Powinny byc utrzymane nalezycie - trawniki koszone 2 - 3 razy w roku, zywoploty ciete 2 razy roku, pielegnacja drzewostanu.
3. Tereny zielone klasy III to tereny polozone najczesciej w ustronnych miejscach, rzadko
odwiedzane przez mieszkanców, czesto bedace w urzadzaniu lub wymagajace urzadzenia.
Pielegnacja tych terenów powinna odbywac sie w miare posiadanych srodków.
4. Tereny zielone specjalnego przeznaczenia - to tereny o charakterze edukacyjnym lub wyznaczone tereny w celu zachowania warunków srodowiska w mozliwie niezmienionej postaci - sa wydzielone z waloryzacji.
W ponizszej tabeli przedstawiono waloryzacje terenów zielonych i ilosc uzyskanych punktów wg
ponizszych kryteriów:
ð lokalizacja: (punktacja 1-3) oceniano polozenie terenu zielonego wzgledem glównych
ciagów komunikacyjnych oraz polozenie terenu na mapie Glogowa,
ð natezenie ruchu pieszego (punktacja l - 3) - oceniano natezenie ruchu pieszego „tranzytowego",
ð funkcje dodatkowe parku (punktacja l - 3) - oceniano wykorzystanie terenów zielonych
na funkcje dodatkowe (sport, rekreacja, edukacja itp.)
ð infrastruktura (punktacja l - 3) - wyposazenie terenu zielonego w elementy malej architektury (lawki, kosze na smieci itp. a takze ich jakosc i stan techniczny),
ð atrakcyjnosc pod wzgledem przyrodniczym (punktacja l - 3) - oceniano róznorodnosc
wystepujacych gatunków drzew i krzewów,
ð atrakcyjnosc pod wzgledem wystepujacych gatunków zwierzat (punktacja l - 2) oceniano
liczebnosc gatunków i ilosc zwierzat wystepujacych w poszczególnych parkach. Skwery i
zielence nie otrzymaly punktów w obrebie tego kryterium. Oceny dokonano na podstawie
opracowan dotyczacych wystepowania ptaków i owadów na terenach zielonych. W odniesieniu do innych zwierzat wykorzystano inwentaryzacje przyrodnicza Glogowa oraz
wlasne doswiadczenia i obserwacje.
ð stan zagospodarowania terenu (punktacja l - 3) - oceniano stan ciagów komunikacyjnych
- sciezek i alejek parkowych,

ð element ochronny (punktacja l - 3) - oceniano funkcje terenu zielonego jakie pelni wzgledem okolicznych osiedli mieszkaniowych,
Suma punktów przesadzila o przyporzadkowaniu parku lub skweru do jednej z trzech klas
waloryzacyjnych. Maksymalna ilosc punktów, jaka mogly uzyskac poszczególne parki i zielence
to 23. Zabiegi agrotechniczne, prace przy konserwacji zielem i konserwacji elementów malej
architektury jakie nalezy wykonywac na terenach zielonych przyporzadkowanych do poszczególnych klas opisano w dalszej czesci tekstu. Przyjeto, ze do teren, który otrzymal do 10 pkt zakwalifikowany zostanie do 3 klasy, 11-15 pkt to 2 klasa a powyzej 16 pkt - l klasa waloryzacyjna.
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Park Slowianski
Teren zielony wokól boiska na os.
im. Piastów Slaskich
Park Lesny (ul. Daszynskiego)
Park lesny (ul. Rudnowska)
Park Paulinów
Park Poludniowy
Park na Rondzie Konstytucji 3
Maja
Park „Strefa Ciszy"
Park przy ul. Budowlanych
Skwer przy ul. Wawelskiej
Plac Tysiaclecia
Skwer „Balbinka"
Skwer przy Banku Spóldzielczym
Skwer przy Banku Zachodnim
przy ulicy Slowianskiej
Skwer przy Banku Zachodnim Obronców Pokoju
Skwer przy ul. Przemyslowej
Fosa
Park obok Glogosi
Skwer „Gwarek"
Park na Placu Jana z Glogowa
Skwer przy Kamiennej Drodze
Skwer przy Kinie Bolko
Skwer przy ul. Kollataja
Lapidarium
Skwer przy ul. Lokietka
Skwer przy MOK
Skwer „Nad Fosa"
Skwer przy sklepie spozywczym
na ul. Obronców Pokoju (od strony
os. im. Chrobrego)

UZNAN KLASA
TERENU

SUMA

Element ochronny

Stan zagospodarowania

Zwierzeta

Atrakcyjnosc przyrodnicza

Infrastruktura

Funkcje dodatkowe

Natezenie ruchu

Obiekt

Lokalizacja

Tabela Waloryzacja glogowskich terenów zieleni

3
l

3
1

2
l

3
1

2
l

l
0

2
0

2
0

18
5

l
3

l
l
l
l
3

1
1
1
1
3

3
2
l
3
0

2
2
1
1
0

2
3
3
3
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
0

2
2
2
1
2

13
14
12
13
12

2
2
2
2
2

2
2
l
3
l
3
3

2
2
2
3
1
3
3

2
3
2
2
2
1
1

0
3
2
3
2
1
2

3
2
0
1
0
0
1

2
1
0
0
0
0
0

0
3
2
3
1
2
2

2
2
2
0
1
2
1

13
18
11
15
8
12
13

2
1
2
1
3
2
2

3

3

1

2

2

0

2

1

14

2

1
2
3
2
3
3
2
l
l
2
3
3
3

1
2
3
3
2
3
1
1
2
2
3
3
3

1
3
1
3
2
0
0
0
3
1
3
2
1

1
2
1
2
1
0
0
1
3
2
2
1
1

2
3
2
2
3
0
0
1
0
0
0
2
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
3
1
1
0
1
3
2
3
2
2

2
0
2
2
2
0
0
2
1
2
1
2
2

9
14
14
17
14
7
3
7
13
11
15
15
12

3
2
2
1
2
3
3
3
2
2
1
1
2
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Skwer przy parkingu na ul. Jagiellonskiej
Skwer przy parkingu na ul. Piasta
Kolodzieja
Skwer przy ulicy Obronców Pokoju (od strony os. Hutnik)
Skwer wokól Pomnika Dzieci Glogowskich
Rozjazd przy CPN
Rozjazd przy ul. Daszynskiego i
wysepka komunikacyjna
Skarpa przy ul. Witosa
Skwer przy PWSZ - od strony Walów Chrobrego
Park przy ul. Spadzistej
Skwer przy ulicy Piekarskiej
Skwer przy ul. Stawnej
Skwer obok Szkoly Muzycznej
Skwer przy ul. Sniadeckich
Skwer przy ul. Grodzkiej
Park Zamkowy
Skwer przy ul. Zeromskiego
Skwer przy PWSZ od strony ul.
Piaskowej
„Lódz Chrystusa" na Starym Miescie
Skwer przy ul. Henryka Glogowskiego
Skwer przy ul. Konrada I
Park Zamkowy
Miasteczko ruchu drogowego

UZNAN KLASA
TERENU

SUMA

Element ochronny

Stan zagospodarowania

Zwierzeta

Atrakcyjnosc przyrodnicza

Infrastruktura

Funkcje dodatkowe

Natezenie ruchu

Lokalizacja

Obiekt

2

3

1

2

0

0

2

2

12

2

2

3

1

2

0

0

2

2

12

2

3

3

1

1

0

0

2

2

12

2

3

3

2

3

2

0

3

1

15

1

3
3

3
3

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3

3
3

12
12

2
2

1
3

0
3

0
1

0
2

2
3

0
0

0
2

2
3

5
18

3
1

1
2
3
3
2
3
l
2
3

1
2
3
3
2
3
l
2
2

2
1
1
2
2
2
2
1
0

2
1
2
1
2
2
1
1
0

3
2
1
2
1
1
2
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
2
3
1
1
1

2
2
2
2
2
1
2
2
2

14
12
14
14
13
15
10
9
8

2
2
2
2
2

3

3

2

3

1

0

3

1

16

1

2

2

0

2

0

0

2

2

8

3

l
l
l

1
1
1

0
2
3

1
2
2

0
3
3

0
1
1

2
2
2

2
2
1

7
14
14

3
2
2

1
1
3
3

3.3 SZCZEGÓLOWE ZAPISY DOTYCZACE POSZCZEGÓLNYCH PARKÓW I SKWERÓW

Park Slowianski jest jednym z najwczesniej zagospodarowanych parków w Glogowie. Polozony jest centralnie wzgledem glogowskich urzedów, instytucji i osiedli. W czesci parku od strony
ul. Jednosci Robotniczej zlokalizowany jest Pomnik Koalicji Antyhitlerowskiej, pod którym odbywaja sie rocznicowe imprezy. W parku rosnie wiele gatunków drzew i krzewów - lipy, deby,
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klony, modrzewie, tulipanowiec, wszedobylskie topole i robinie akacjowe, tulipanowiec, katalpa,
cis, daglezja, brzoza, glogi, sosna, wierzba, magnolia i klon jesionolistny. Z krzewów wystepuja
tutaj jalowiec, rokitnik, deren, oraz zywoploty z ligustra. Nawierzchnie alejek sa w dobrym stanie - glówna alejka wiodaca przez park (od Alei Wolnosci do ul. Sikorskiego) jest asfaltowa, rejon Pomnika Koalicji i fontanny utwardzony jest kostka polbrukowa, pozostale alejki sa albo
zuzlowe (równolegla do ul. Sikorskiego) albo ziemne. W parku rozmieszczone sa elementy malej architektury - lawki i kosze na smieci oraz w rejonie hotelu Qubus maly plac zabaw. Zwierzeta sa reprezentowane glównie przez ptaki - grzywacz, sierpówka dzieciol zielony, sroka, wilga,
szpak, sikora bogatka, sikora modra, kowalik, pelzacz ogrodowy, kos, piegza, pierwiosnek, zieba, mazurek, wróbel domowy. W parku sa sprzyjajace warunki siedliskowe i pokarmowe dla
ptaków. Poza ptakami wystepuj a tu liczne gatunki owadów i drobnych ssaków. Nie stwierdzono
wystepowania plazów i gadów. W centralnej czesci parku utworzona jest rynna dla saneczkarzy.
Wnioski: Park Slowianski jest szczególnym parkiem w Glogowie. Laczy funkcje rekreacyjne,
dla dzieci, sportów niekwalifikowanych, jest miejscem wypoczynku i spacerów dla mieszkanców okolicznych osiedli. Ponadto glówna alejka wykorzystywana jest dla pieszego ruchu „tranzytowego". Z uwagi na to elementy malej architektury zlokalizowane w parku wymagaja szczególnej opieki i konserwacji. W przyszlosci konieczne bedzie utwardzenie zuzlowej alejki wzdluz
ul. Sikorskiego oraz gruntowej alejki wzdluz hotelu Qubus. Warto z pewnoscia umiescic w parku wiecej budek dla ptaków oraz dosadzic krzewów zapewniajacych ptakom schronienie i pokarm (szczególnie w czesci wschodniej parku). Zaleca sie dostawienie elementów malej architektury - a w szczególnosci malej fontanny od Alei Wolnosci, uzupelnienie w zabawki placu zabaw, uszczelnienie lub przebudowa niecki duzej fontanny.

Teren zielony wokól boiska na terenie osiedla im. Piastów Slaskich stanowi rozlegly trawnik,
który powstal dzieki koszeniu - teren nie byl przygotowywany ani nie wysiano mieszanki traw.
Rosna tutaj pojedyncze mlode drzewa. Zieleniec nie pelni zadnych, poza estetycznymi funkcji.
Wnioski: Teren wymaga zagospodarowania - dosadzenie drzew i krzewów, mozna na nim umiescic lawki i kosze na smieci. W przyszlosci mozna na nim umiescic niewielki plac zabaw, lub
przeniesc plac zabaw z rejonu poczty.
Park lesny przy ulicy Daszynskiego jest silnie porosniety drzewami róznych gatunków - kasztanowce, platan, klony, robima akacjowa, buki, deby, milorzab, jesion. Duze zageszczenie drzew
powoduje, ze do podloza dociera zbyt malo swiatla - nie chce rosnac trawa i wiekszosc gatunków
krzewów. Glówna alejka (od ulicy Daszynskiego do Walów Chrobrego jest asfaltowa, alejki w
rejonie Pomnika Eberta sa utwardzone lamancem granitowym i grysem granitowym. Pozostale
alejki sa ziemne. W parku zainstalowane sa elementy malej architektury - lawki, kosze na smieci
i sciezka zdrowia. Wystepuja tutaj grzywacz, sierpówka, dzieciol zielony, sroka, wilga, szpak,
sikora bogatka i sikora modra, pelzacz ogrodowy, kos, piegza, pierwiosnek, zieba, mazurek, wróbel domowy, pus zczyk, dzieciol duzy, gawron, kawka, sikorka uboga, kowalik, slowik rdzawy,
swistunka, piecuszek, dzwoniec i kulczyk. Poza tym wystepuja tutaj drobne ssaki (choc widywano takze lisa) oraz liczne owady. Park pelni funkcje rekreacyjna oraz sportu niekwalifikowanego.
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Glówna alejka odbywa sie dosc znaczny ruch tranzytowy. W rejonie Pomnika Eberta zlokalizowano niewielki kwietnik.
Wnioski: Konieczne jest uzupelnienie lawek parkowych i koszy na smieci. Dla podtrzymania
duzej ilosci ptaków zaleca sie umieszczanie budek legowych dla ptaków. Konieczne jest utwardzenie przynajmniej 2 alejek ziemnych (odgalezien od alejki asfaltowej) oraz alejki biegnacej
wzdluz parku. Konieczne jest dosadzenie skupin krzewów. Konieczne jest takze dokonczenie
remontu Pawilonu Goethego.
Park lesny wzdluz ulicy Rudnowskiej jest porosniety drzewami róznych gatunków - pojedyncze egzemplarze platana, kasztanowce, olchy, wierzby, robinie akacjowe, klony, jesiony. W poszyciu nie wystepuje trawa, rosnie niewielka ilosc krzewów oraz niewielkie samosiewy róznych
gatunków drzew. W parku wystepuje dosc duza populacja ptaków róznych gatunków: gr zywacz,
sierpówka, dzieciol zielony, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka, sikora modra, kowalik, kos,
piegza, pierwiosnek, zieba, mazurek, dzieciol duzy, slowik rdzawy, piecuszek, kulczyk, raniuszek, pleszka, rudzik, dzieciol czarny, kawka, strzyzyk, pelzacz lesny, drozd spiewak, zaganiacz,
pokrzewka ogrodowa, pokrzewka czarnolbista, swistunka, mucholówka szara, trznadel. Wystepuja tu drobne ssaki (kret, jez), wystepuja takze plazy (niektóre gatunki zab i traszki) do wód strumyka Sepolno w jego ujsciowym odcinku wplywaja drobne ryby - kielbie, narybek ploci i uklei,
cierniki. Znaczna ilosc gatunków ptaków zwiazana jest z pewnoscia z sasiedztwem lasu i zatoki
Neptun po drugiej stronie toru wroclawskiego. Park jest stosunkowo malo penetrowany przez
mieszkanców miasta, stad tez nie jest wyposazony w lawki i kosze na smieci. Park byl wyposazany w siedziska z przecietych wzdluz pni drzew. Zabezpieczono barierkami fose. W parku sa
trzy mostki nad strumykiem.
Wnioski: Park jest stosunkowo rzadko penetrowany przez mieszkanców miasta a przy sprzyjajacych warunkach - przeplywajacemu strumykowi, urzezbionej powierzchni duzej ilosci drzew i
sasiedztwu z lasem wystepuja liczne gatunki roslin i zwierzat (glównie ptaków). Zaleca sie
utrzymanie charakteru parku, a dla podniesienia jego wartosci przyrodniczej warto dosadzic
krzewy (szczególnie z jadalnymi owocami) i umiescic budki legowe dla ptaków. Zabiegi konserwacyjne powinny byc ograniczone do niezbednego minimum (bez wygrabiania lisci jesienia z lisci nalezy oczyszczac tylko glówna alejke biegnaca wzdluz parku), ograniczyc koszenie szczególnie w okresie legowym ptaków. Konieczna jest wymiana konstrukcji mostka zlokalizowanego najblizej basenu, konieczny jest coroczny przeglad pokladu mostka pod przejazdem kolejowym.

Park na terenie osiedla Paulinów jest parkiem z cennymi gatunkami drzew - milorzab, magnolia o trzech pniach, platan, sosna, swierk, lipy. Zwierzeta sa repreze ntowane glównie przez ptaki grzywacz, sierpówka, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka, kowalik, zieba, mazurek, dzieciol duzy, rudzik, gawron, sikora modra, ciemiówka, pokrzewka czamolbista, pierwiosnek, szczygiel,
makolagwa, trznadel. W parku nie ma zadnej infrastruktury, zabiegi konserwacyjne przy zieleni
odbywaja sie sporadycznie. Park nie jest penetrowany przez mieszkanców Glogowa.
Wnioski: Park wymaga zagospodarowania.
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Park Poludniowy zalozony jest na terenie bylego cmentarza. Zwierzeta sa reprezentowane
glównie przez ptaki: grzywacz, sierpówka, dzieciol zielony, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka,
kowalik, pelzacz ogrodowy, kos, piegza, zieba, mazurek, wróbel domowy, dzieciol duzy, slowik
rdzawy, piecuszek, rudzik, pokrzewka ogrodowa, grubodziób, wrona siwa i strzyzyk. Z drzew
wystepuj a deby, daglezja, klon, lipa, brzoza, buki, glogi. Wlasciwie nie wystepuja krzewy, równiez nie wystepuja elementy malej architektury. W trakcie likwidacji cmentarza usunieto nagrobki, nie wszedzie zasypano zas grobowce - które czesto sie zapadaja a powstale dziury zagrazaja
bezpieczenstwu przechodniów. W parku zlokalizowano sciezke dydaktyczna, dotyczaca rozpoznawania drzew.
Wnioski: Park od kilkunastu juz lat prowadzony jest w taki sposób, aby jak najmniej ingerowac
w naturalny rozwój roslin i zwierzat. Nalezy utrzymac ten sposób postepowania wzbogacajac
dobór gatunków drzew i krzewów a takze umieszczajac budki legowe dla ptaków. Od strony poludniowej parku utworzyc sciezke rowerowa.
Park na Rondzie Konstytucji 3 Maja znajduje sie w rejonie o nasilonym ruchu samochodowym. Pomimo malej penetracji mieszkanców miasta nie jest zbyt atrakcyjnym miejscem dla
zwierzat. Zaobserwowano tu: grzywacza, sierpówke, sroke, szpaka, pelzacza ogrodowego, kosa,
mazurka, dzieciola duzego i wrone siwa. Poza tym wystepuja drobne ssaki i duza ilosc owadów.
Z drzew rosnie lipa, klon, jesion, robinia akacjowa, wierzba. W poszyciu prawie nie wystepuja
krzewy. Teren jest zamkniety dla przechodniów, stad tez nie wy stepuj a zadne elementy malej
architektury. Park nie pelni tez zadnych dodatkowych funkcji.
Wnioski: Park wewnatrz Ronda Konstytucji 3 Maja nie wymaga zagospodarowania. Nalezy dosadzic róznych gatunków krzewów tak, zeby ptaki znalazly lepsze warunki do bytowania. Wnetrze parku na Rondzie Konstytucji 3 Maja powinno byc udostepnione pieszym (np. przez budowe
kladki nad jezdnia).

Park przy ulicy Budowlanych (czesc zagospodarowana) zlokalizowany jest miedzy dwoma
duzymi osiedlami mieszkaniowymi, stad tez dosc znaczny ruch pieszy. Park byl zmodernizowany
w 2002 roku - przebudowano nawierzchnie alejek, umieszczono kwietniki, wymieniono lawki i
kosze na smieci, utworzono duzy plac zabaw. Drzewa rosnace w parku to: dab, robinia akacjowa,
topola, lipy, olcha, wierzba, swidosliwa, platan, klony jesionolistne. Brakuje krzewów. Przez
park przeplywa strumyk, w czesci zagospodarowanej brzeg i dno wylozono betonowymi plytami
(na niektórych odcinkach podmytych i poprzesuwanych), utworzono kilka kaskad napowietrzajacych wode, a takze system rur napelniajacy woda ze strumyka 2 stawy. Stawy sa wybetonowane,
beton jest juz mocno zerodowany. Nad strumykiem wyb udowano 5 mostków, które sa w dosc
dobrym stanie technicznym. Jeden mostek - o charakterze ozdobnym zlokalizowano nad stawem
w poludniowej czesci parku.
Wnioski; Park jest zagospodarowany, wymaga biezacej konserwacji. W celu uatrakcyjnienia dla
zwierzat nalezaloby posadzic krzewy i umiescic budki legowe. Konieczne jest uporzadkowanie
strumyka - przelozenie plyt lub powrót do naturalnego umocnienia brzegów i dna w formie faszyny. Konieczne jest takze umocnienie dna i brzegów stawów.
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Park przy ulicy Budowlany ch (tzw. „strefa ciszy") stanowi przedluzenie zagospodarowanej
czesci parku przy ulicy Budowlanych (na odcinku od sciezki w kierunku osiedla Slonecznego do
ulicy Rózanej). Zwierzeta jakie tu wystepuja to: grzywacz, sierpówka, dzieciol zielony, sroka,
wilga, szpak, sikora bogatka, sikora modra, kowalik, pelzacz ogrodowy, kos, piegza, pierwiosnek, zieba, mazurek, wróbel domowy, dzieciol duzy, slowik rdzawy, piecuszek, kulczyk, raniuszek, pleszka, rudzik, pokrzewka ogrodowa, grubodziób, dzwoniec, strzyzyk. Wys tepuja tu niektóre gatunki zab, fraszki i duzo gatunków owadów. Widziano nawet zólwia blotnego. W centralnej czesci ta czesc parku jest okresowo podtapiana, rozwinely sie rosliny typowo blotne. Z
wystepujacych tu gatunków drzew wymienic mozna deba, buka, platana, klony, jesiony, olchy.
W poszyciu dominuje bez czarny. Wewnatrz parku znajduja sie pozostalosci po utwardzonym
zbiorniku wodnym i studnia.
Wnioski: „Strefa ciszy" prowadzona jest od kilkunastu lat jako teren „ekolologiczny" Prace konserwujace ograniczane sa do niezbednego minimum. Prace jakie nalezaloby przeprowadzic to
wzbogacenie wiekszej ilosci krzewów i umieszczeniu budek legowych dla ptaków.
Miasteczko ruchu drogowego jest specyficznym parkiem. Utworzono tutaj alejki i fragmenty
dróg z oznakowaniem poziomym i pionowym - sluzy mlodym mieszkancom Glo gowa do nauki
poruszania sie po drogach i ulicach publicznych. W tej czesci parku rosna robinie akacjowe,
kasztanowce, lipy, klony i klony jesionolistne, sosna a takze krzewy – w przewadze snieguliczka
i jasminowiec. Poza tym z elementów malej architektury wystepuja lawki i kosze na smieci.
Wnioski: Skwer wymaga biezacej konserwacji.
Skwer przy ulicy Wawelskiej utworzono w polowie lat 90. Jest to typowy skwer wewnatrzosiedlowy z mala iloscia drzew (rob inia akacjowa, odmiana kulista, topola, jesion kulisty, wierzba,
swierk), z krzewów przewaza oliwnik i berberys posadzony w formie zywoplotu. Na skwerze
umieszczono plac zabaw i plac do gry w koszykówke lawki i kosze na smieci.
Wnioski: Skwer jest zagospodarowany, wymaga biezacej konserwacji. Uzupelnic zywoplot.
Plac Tysiaclecia: polozony jest w centralnej czesci miasta. Z drzew wystepuja tu lipy, ozdobne
odmiany drzew owocowych, oliwnik, jalowce i swierki. Zywoplot utworzono z ligustra. W centralnej czesci skweru zlokalizowany jest kwietnik do obsadzania kwiatami sezonowymi. Z uwagi
na polozenie jest tu duze natezenie ruchu pieszego. Skwer byl gruntownie zmodernizowany w
2000 roku - wymieniono nawierzchnie alejek oraz lawki i kosze na smieci oraz oswietlenie .
Umieszczono slup informujacy o miastach partnerskich.
Wnioski: Skwer jest zagospodarowany, wymaga biezacej konserwacji.
Skwer „Balbinka" jest skwerem wewnatrzosiedlowym, wyposazonym w zabawki dla dzieci i
piaskownice. Korzystaja z niego tylko mieszkancy okolicznych wiezowców.
Wnioski: Biezaca konserwacja i naprawa zabawek.
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Skwer przy Banku Zachodnim przy ul. Slowianskiej charakteryzuje sie bardzo wysokim natezeniem ruchu pieszego. Z drzew wystepuja tu topole, jarzab w odmianach, robinia akacjowa,
lipy, swierk, modrzew, zlotokap. Z krzewów rosnie róza posadzona w szpaler i naturalny zywoplot z forsycji. Lawki i kosze na smieci sa w zlym stanie technic znym i jest ich za malo.
Wnioski: Nalezy wymienic i dostawic lawki i kosze na smieci. Ziemne alejki wyremontowac z
uwagi na to, ze po deszczach dlugo utrzymuja sie kaluze.
Skwer przy Banku Zachodnim przy ulicy Obronców Pokoju charakteryzuje sie duzym natezeniem ruchu pieszego. W takcie trwajacych prac przy modernizacji ulicy Obronców Pokoju planuje sie równiez zmiane ukladu chodników w tym rejonie. Na skwerze rosna szczególnie cenne
cisy w formach drzewiastych, poza nimi przewaza topola. Zlokalizowano tutaj kilka malych klombów z kwiatami sezonowymi. Umieszczono tutaj lawki i kosze.
Wnioski: Teren nie wymaga zagospodarowania, tylko prac konserwacyjnych.
Skwer przy ulicy Przemyslowej lezy z dala od glównych tras komunikacyjnych instytucji i
urzedów. Rosna na nim cenne odmiany kasztanowca oraz lipy. Zywoploty z ligustra. Alejki
ziemne, lawki i kosze na smieci.
Wnioski: Naprawic lawki i kosze na smieci, poza tym - konserwacja terenu.
Fosa miejska porosnieta jest licznymi cennymi przyrodniczo gatunkami drzew: grusza dzika,
topola wloska, kasztanowiec zwyczajny, zóltnica pomaranczowa, sosna wejmutka, glóg jednoszyjkowy, klek kanadyjski, sliwa wisniowa czerwonolistna, klon jawor, korkowiec amurski,
wierzba biala, robinia akacjowa, cis pospolity, jesion wyniosly, zywotnik zachodni, tulipanowiec
amerykanski, klon pospolity, dab szypulkowy, sosna czarna, jodla jednobarwna, modrzew europejski, modrzew japonski, swierk klujacy, brzoza brodawkowata, iglicznia trój cierni owa. W
fosie wystepuje malo krzewów, cennym gatunkiem porastajacym mury jest bluszcz pospolity. W
fosie rozmieszczone sa lawki i kosze na smieci, jest tez zdewastowana fontanna. Sciezki i alejki
sa gruntowe lub z tluczonej cegly.
Wnioski: Nalezy przeprowadzic gruntowne zagospodarowanie fosy z odtworzeniem rózanek,
wymiana nawierzchni alejek, remontem fontanny oraz budowa oswietlenia. Sugeruje sie wprowadzenie dostepu do fosy (tylko w okreslonych godzinach) oraz wprowadzenie monitoringu.
Park obok Glogosi polozony jest centralnie w Glogowie. Poludniowa czesc parku (od strony
ulicy Sikorskiego) porosnieta jest drzewami - lipy, robinie akacjowe, kasztanowce, topole, klon
jesionolistny, jesion. Strona pólnocna (od strony Placu Tysiaclecia) porosnieta jest skupinami
krzewów (forsycja, jasminowiec, tamaryszek, deren, oliwnik). Ze zwierzat przewazaja ptaki grzywacze, sierpówki - które sa dokarmiane, gawrony, wróble i mazurki. Park nie jest zagospodarowany, ustawionych jest kilka lawek - z czego wiekszosc jest zniszczona. Z elementów malej
architektury jest murek oporowy - wzdluz ulicy Wojska Polskiego.
Wnioski: Park wymaga zagospodarowania.
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Skwer „Gwarek" polozony jest za biblioteka publiczna. Wyposazony jest w liczne elementy
malej architektury (rozlegly plac zabaw, duza ilosc lawek parkowych i koszy na smieci, trejaze
itp.) Z drzew wy stepuj a tutaj topole i robinia akacjowa.
Wnioski: Skwer jest zagospodarowany, wymaga biezacej konserwacji. Ewentualna, stopniowa
wymiana drzewostanu.
Park przy Placu Jana z Glogowa polozony jest nieco na uboczu wazniejszych szlaków komunikacyjnych i tras przechodniów. W parku rosna cenne gatunki drzew – przedewszystkim deby,
modrzewie, sosna. Pólnocna czesc parku obsadzona jest mlodszymi drzewami. W parku zlokalizowano lawki i kosze na smieci. Na srodku Placu Jana z Glogowa znajduje sie duzy, nieczynny
zbiornik wodny i obelisk powrotu do macierzy. Przewazaja alejki gruntowe lub zuzlowe.
Wnioski: Park wymaga zagospodarowania (planuje sie, ze prace wykonane zostana w 2005 roku).
Teren zielony przy Kamiennej Drodze (pomiedzy Kamienna Droga a obiektami po bylym II
LO) porosniety jest kilkoma drzewami (kasztanowce), poza tym porasta go trawa. Teren nie jest
wyposazony w zadne elementy malej architektury.
Wnioski: Teren polozony jest przy glównej trasie wlotowej do Glogowa, stad wymaga szczególnej opieki. Zaleca sie zasilanie trawników nawozami.

Skwer przy bylym kinie Bolko jest niedostepny dla mieszkanców miasta (ze wzgledu na zamkniecie ruchu pieszego na Rondzie Konstytucji 3 Maja). Porastaja go klony, robinia akacjowa,
topole. Polozony jest przy trasie wjazdowej do miasta. Nie jest wyposazony w zadne elementy
malej architektury.
Wnioski: Z uwagi na polozenie teren wymaga stalej opieki i konserwacji. Mozna posadzic gatunki roslin (drzew i krzewów) podnoszace estetyke skweru.
Skwer przy ul. Kollataja wraz z parkingiem (obok kosciola Bozego Ciala) porosniety jest
brzozami, klonem, wierzba a wzdluz ulicy Kollataja szpaler lip. Na terenie przylegajacym do
parkingu ustawiono kilka lawek i koszy na smieci.
Wnioski: teren jest zagospodarowany i wymaga biezacej konserwacji.
Lapidarium i teren przylegly stanowi szczególny teren zielony - podkresla obrys synagogi
zniszczonej jeszcze przed wojna, zagospodarowany jest jako teren zielony, wyposazony jest w
elementy malej architektury (lawki i kosze na smieci). Teren jest zagospodarowany docelowo.
Rosna tutaj jarzeby, jalowce, zywoploty z ilgustra, rokitnik, klonjesionolistny, oliwnik, bez i
kasztanowce.
Wnioski: Teren jest zagospodarowany ostatecznie, wymaga tylko stalej, biezacej konserwacji.
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Skwer przy ulicy Lokietka stanowi bariere i pas rozgraniczajacy stosunkowo ruchliwa ulice
Lokietka od osiedla mieszkaniowego. Przewazaja tu klony i topole, niewielka ilosc krzewów oraz
trawniki. Ustawiono na skwerze kilka lawek i koszy parkowych.
Wnioski: Skwer pelni role izolacyjna, jest zagospodarowany w stopniu wystarczajacym. Nalezy
prowadzic biezaca konserwacje zieleni i lawek i koszy na smieci.
Skwer przy Miejskim Osrodku Kultury polozony jest przy glównej ulicy miasta o duzym natezeniu ruchu drogowego i pieszego. Na obrzezach skweru rosna drzewa - kasztanowiec, brzoza,
jarzab i klony z krzewów wystepuje berberys, tawula, trzmielina, jalowiec a takze zywoplot. Od
strony CPN zlokalizowano kompozycje rzezby, a pomiedzy MOK a kinem Jubilat zagospodarowano teren i umieszczono obelisk Konstytucji 3 Maja, przy którym odbywaja sie okolicznosciowe imprezy.
Wnioski: Skwer jest zagospodarowany, wymaga biezacej konserwacji.
Skwer „Nad fosa" polozony jest przy bardzo ruchliwej ulicy Waly Chrobrego. Rosna na nim
kasztanowce, graby, topole, modrzew, swierk, sosna, klon jesionolistny i wierzba. Rosna tez skupiny krzewów (forsycja, berberys, oliwnik). Alejki naturalne, brakuje elementów malej architektury.
Wnioski: Teren zagospodarowany, wymagajacy biezacej konserwacji, nalezy uzupelnic lawki i
kosze na smieci, budowe oswietlenia ciagu pieszego wzdluz fosy.
Skwer przy ul. Obronców Pokoju (przy sklepie spozywczym) stanowi wlasciwie pas trawnika
oddzielajacy ciag pieszy od ulicy Obronców Pokoju. Rosna na nim 3 jarzebiny. Stan biologiczny
trawy bardzo zly.
Wnioski: Skwer wymaga zagospodarowania, ze wzgledu na polozenie wymaga odpowiedniej
estetyki.

Skwer przy ul. Obronców Pokoju (polozony naprzeciwko wyzej opisanego) porosniety (obrzeza) drzewami: robinia akacjowa, 'don jesionolistny topola i jarzebina. W czesci centralnej skweru jest trawnik wykorzystywany jako dzikie boisko.
Wnioski: Skwer wymaga biezacej konserwacji.
Skwer przy ulicy Jagiellonskiej stanowi pas izolujacy osiedle mieszkaniowe od oddzialywania
ruchu drogowego i ruchu samochodowego na parkingach. Rosna tu topole i sumaki i niewielkie
skupiny krzewów i zywoploty z berberysu.
Wnioski: teren zagospodarowany, wymagajacy biezacej konserwacji. Zalecane jest posadzenie
drzew róznych gatunków, tak, zeby w przyszlosci mozna usunac topole.

i
Skwer przy parkingu na ul. Piasta Kolodzieja obsadzony jest kilkunastoletnimi jesionami,
zalozony jest trawnik. Ustawiono lawki i kosze na smieci.
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Wnioski: Teren ten wymaga biezacej konserwacji.
Skwer wokól Pomnika Dzieci Glogowskich jest terenem polozonym u zbiegu waznych szlaków
komunikacyjnych. Na skwerze wystepuje niewiele drzew - rosna one albo wzdluz ulic (robinia
akacjowa forma kulista, jarzab) albo wzdluz murów obronnych (modrzew, lipa, brzoza) lub niewielkich skupin drzew (sosny i swierki w odmianach, swidosliwa, klon, cis, jalowiec). Wewnatrz
skweru rozmieszczone sa liczne rózanki a przy samym pomniku skupiny krzewów. Liczne sa
tutaj elementy malej architektury - lawki, kosze na smieci, amfiteatr, mury obronne, wyeksponowane fundamenty kosciola, pomnik. Alejki w nienajlepszym stanie technicznym - wymieniono
nawierzchnie glównego ciagu pieszego (od Alei Wolnosci do mostu drogowego).
Wnioski: Teren musi byc utrzymywany we wzorowym porzadku. Rózanki nalezy podlewac w
okresie suszy. Zalecana jest wymiana nawierzchni alejek. Konieczne jest dostanie i wzmocnienie
nawozami sztucznymi trawników. Konieczna jest modernizacja oswietlenia.
Rozjazd przy CPN stanowi fragment kompleksu zieleni Ronda Konstytucji 3 Maja. Polozony
jest u zbiegu dróg tranzytowych przebiegajacych przez Glogów, dlatego konieczne jest utrzymanie tego terenu w idealnym stanie. Skwer porosniety jest starodrzewem - lipa i klonami, robinie
akacjowe, swierki, brzoza i zywoplot. Nie wy stepuj a tutaj elementy malej architektury.
Wnioski: Skwer nie wymaga zagospodarowania, wymaga jedynie biezacej konserwacji.
Pas zieleni rozdzielajacy ul. Daszynskiego od Ronda Konstytucji 3 Maja stanowi takze wydzielona w trakcie budowy Ronda czesc kompleksu parku sródmiejskiego. Skwer porasta starodrzew (lipy i klony). Nie ma tutaj zlokalizowanych elementów malej architektury.
Wnioski: Skwer nie wymaga zagospodarowania, nalezy prowadzic biezaca konserwacje zieleni.

Skarpa wzdluz ulicy Wita Stwosza jest terenem zieleni rozgraniczajacym w sposób naturalny
osiedle domków jednorodzinnych od stadionu miejskiego. Kilkunastometrowa skarpa porosnieta
jest samosiejkami drzew i trawa. Na terenie tym nie ma elementów malej architektury.
Wnioski: Teren zieleni przy ulicy Wita Stwosza nie pelni zadnej roli - polozony jest na stromej
skarpie rozgraniczajacej stadion od osiedla domków jednorodzinnych. Zabiegi pielegnacyjne
mozna ograniczyc do minimum - l - 2 razy w roku koszenie trawy, liscie nie musza byc wygrabiane, moga pozostac do calkowitego rozkladu.
Skwer przy PWSZ (od strony Walów Chrobrego i ul. Piastowskiej) jest polozny przy tranzytowej ulicy. Porastaja go cenne przyrodniczo gatunki drzew - deby, klo ny, wierzba a takze topola i
robinia akacjowa. Z krzewów rosnie tu jedynie jasminowiec. Skwer nie jest wyposazony w elementy malej architektury. Alejki o nawierzchni ziemnej.
Wnioski: Z uwagi na polozenie skwer nalezy utrzymywac we wzorowym porza dku. Rozwazyc
wymiane nawierzchni alejek. Wystapic do ZGM o usuniecie stelazu sluzacego do suszenia bielizny.
Skwer przy PWSZ (od strony ul. Piaskowej) jest polozony z dala od wazniejszych szlaków
komunikacji samochodowej i pieszej. Rosnie tu robinia akacjowa i topola. Nie wystepuja krze52

wy. Nie ma tutaj równiez elementów malej architektury. Granitowy chodnik wzdluz ulicy jest w
zlym stanie technicznym
Wnioski: Przelozyc chodnik z plyt granitowych, poza tym teren wymaga biezacej konserwacji.
Park przy ulicy Spadzistej polozony jest z dala od wazniejszych ulic i wiekszych osiedli mieszkaniowych. W parku wystepuja drzewa - brzoza, swierk, graby (które sa pozostaloscia po nie
pielegnowanym zywoplocie grabowym), sosna modrzew, lipa, jarzab, glóg, klon. W parku nie
rosna krzewy. Alejki sa gruntowe, w 2003 roku ustawiono plac zabaw i lawki i kosze (niektóre
lawki mocno zdewastowane) oraz stól do ping ponga i boisko do siatkówki.
Wnioski: Park ma znaczenie wylacznie dla mieszkanców przylegajacych osiedli domków jednorodzinnych. Nalezy rozwazyc utwardzenie glównej alejki pomiedzy ul. Spadzista a Prusa. Konieczne jest wyremontowanie lub usuniecie zdewastowanych lawek i koszy na smieci. Konserwacja zabawek - raz w roku, biezacej naprawie powinny podlegac zabawki uszkodzone.

Skwer przy ul. Piekarskiej polozony jest z dala od glównych tras komunikacji samochodowej i
pieszej w Glogowie. Na skwerze rosnie kilka drzew (glogi, cis, 2 okazale klony), poza tym porasta go trawnik. Skwer nie jest wyposazony w elementy malej architektury. Na srodku skweru
znajduje sie cokól pod pomnik.
Wnioski: Skwer wymaga biezacej konserwacji. Do rozwiazania jest komunikacja na skwerze po usunieciu zaplecza budowy.
Skwer przy ulicy Stawnej polozony jest przy glównym ciagu pieszym o duzym natezeniu ruchu.
Na skwerze rosna drzewa (w przewadze jarzab, klony i topole) posadzone w polowie lat 70. Z
krzewów wystepuje tu zlotokap i zywoplot z berberysu. Czesc sciezek (a wlasciwie wydeptan)
jest ziemna, na glównym ciagu pieszym wymieniano nawierzchnie w 2002 roku, tworzac kilka
rabat do obsady kwiatami sezonowymi. Skwer wyposazony jest w elementy malej architektury lawki, kosze na smieci, murki oporowe i ozdobne lampy i schody terenowe.
Wnioski: Z uwagi na polozenie teren wymaga starannej konserwacji. Trawniki bedace w srednim stanie biologicznym powinny byc zasilane nawozami, wydeptania i ubytki nalezy obsiac.
Nalezy wymienic i utwardzic nawierzchnie sciezek polozonych pomiedzy glównym ciagiem pieszym a kinem Jubilat. Zywoploty i skupiny krzewów nalezy utrzymywac w idealnym stanie.
Skwer obok Szkoly Muzycznej polozony jest z dala od wazniejszych ciagów komunikacyjnych.
W przeszlosci teren zagospodarowany byl na kort, pózniej boisko. Rosna tu lipy (w szpalerze),
topole, klony i robinia akacjowa. Trawnik rzadko koszony.
Wnioski: Skwer wymaga zagospodarowania.
Skwer przy ul. Sniadeckich polozony jest z dala od wazniejszych ciagów komunikacyjnych.
Rosnie na nim kilka drzew (lipa i topola), zlokalizowano tu plac zabaw, lawki i kosze na smieci.
Trawniki w nienajlepszym stanie biologicznym, liczne wydeptania. Alejki ziemne, z licznymi
dziurami.
Wnioski: Trawniki wymagaj a podsiania, alejki naprawy, poza tym - biezaca konserwacja.
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Skwer przy ulicy Grodzkiej polozony jest u zbiegu ciagów pieszych i drogowych, powinien byc
utrzymany w idealnym stanie. Obsadzony jest glównie iglakami -jalowce, cyprysikami, cisami.
Liczne elementy malej architektury - lawki, kosze na smieci murki oporowe, ozdobne lampy.
Nawierzchnia chodników i alejek w dobrym stanie technicznym.
Wnioski: Teren wymaga biezacej konserwacji, w okresach przedluzajacej sie suszy nalezy podlewac trawniki, drzewa i krzewy.
Park Zamkowy polozony jest z dala od glównych ciagów pieszych i drogowych. Wykorzystywany jest glównie prze z mieszkanców okolicznych osiedli mieszkaniowych. Glówne alejki sa
asfaltowe, w dosc dobrym stanie technicznym z rzezba „Koncert Chopina". Ustawiono tu lawki,
kosze na smieci, w centralnej czesci znajduje sie nieczynna fontanna. W parku rosna: topola wloska, dab, kasztanowiec, klony, wierzba, swidosliwa, brzoza, robinia akacjowa, lipa, oliwnik, zywoploty ze snieguliczki, skupiny krzewów (berberys, deren, jasminowiec).
Wnioski: Teren wymaga biezacej konserwacji, nalezy uruchomic fontanne.
Skwer przy parkingu na ulicy Henryka Glogowskiego porosniety jest topolami, topolami,
klonem,. Wierzba, jesionem kulistym i robinia akacjowa, z krzewów rosna bzy i zywoploty.
Ustawione sa smietniki dla mieszkanców okolicznych bloków oraz lawki i kosze na smieci.
Wnioski: Skwer wymaga biezacej konserwacji.
Skwer przy ulicy Konrada I równiez pelni funkcje izolujaca czesc mieszkaniowa osiedla im.
Piastów Slaskich od oddzialywania ruchu samochodowego. Rosna tutaj sumaki, topole, sosny i
jesiony (wszystkie drzewa to nowe nasadzenia).
Wnioski: Skwer wymaga biezacej konserwacji.
Skwer przy ulicy Henryka Glogowskiego stanowi teren zielony oddzielajacy osiedle domów od
ulic o duzym natezeniu ruchu i ruchu na parkingach od osiedla mieszkaniowego. Porastaja go
kilkunastoletnie drzewa - wierzby, topole, jarzaby w odmianach, kasztanowce i klony. Z krzewów - popularne jasminowce, berberys, deren i bez. Miejscami wystepuj a elementy malej architektury - lawki, kosze na smieci i smietniki, których uzywaja mieszkancy okolicznych bloków.
Wnioski: teren nie wymaga zagospodarowania tylko biezacej konserwacji.
Skwer przy ulicy Konrada I stanowi teren zielony oddzielajacy osiedle domów od ulic o duzym
natezeniu ruchu i ruchu na parkingach od osiedla mieszkaniowego. Zagospodarowany jest gló wnie zielenia niska - krzewy, byliniaki i kwietniki, które sa pielegnowane glównie przez mieszkanców okolicznych bloków. Postawiono tu lawki i kosze na smieci.
Wnioski: Teren wymaga biezacej konserwacji.
Pasy zieleni przyulicznej sa utworzone wzdluz wiekszosci ulic w Glogowie. Z reguly tworza j e
pas trawnika, zywoplot (najczesciej z ligustra, snieguliczki, berberysu, rzadziej z tamaryszka,
derenia i tawuly), w pasach drogowych sadzone sa drzewa - lipy, klony, robinie akacjowe (forma
kulista), klony (forma kulista), kasztanowce, sporadycznie - inne gatunki drzew.
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Wnioski: Z uwagi na funkcje, jaka spelniaj a przyuliczne pasy zieleni (chronia mieszkanców i
przechodniów przed bezposrednim, niekorzystnym oddzialywaniem ruchu samochodowego)
wymagaja szczególnej opieki i konserwacji (a szczególnie podlewania w okresach suszy). Trawniki nalezy zasilac nawozami, a w okresie zimowym ostrozne stosowanie soli do mieszanki sluzacej do posypywania ulic.

3.5 INNE TERENY ZIELONE
3.5.1 Tereny nadodrzanskie rozciagaja sie w dolinie Odry. Rosna tu fragmenty lasu (jak na
przyklad pomiedzy zatoka Neptun a Odra, porastaja zabytkowe umocnienia (w rejonie PWiK),
fragmenty lasu legowego (w pólnocnej czesci miasta, nad „Stara Odra"). Tereny te charakteryzuja sie duzymi walorami przyrodniczymi - wzdluz koryta rzeki odbywaja sie sezonowe wedrówki
ptaków, dolina Odry jest tez siedliskiem dla wielu gatunków zwierzat i roslin. Tereny nadodrzanskie maja takze duze walory rekreacyjno - turystyczne. Prowadzona w przeszlosci, a trwajaca
wiele wieków tradycyjna gospodarka pastwiskowa i lakarska doprowadzila do niemal calkowitego odlesienia odcinka doliny Odry, przebiegajacego w rejonie Glogowa i zastapienia lasów bogatymi florystycznie, najbardziej produktywnymi ekosystemami lakowymi doliny rzecznej tj.: lakami wyczyncowymi, lakami selemicowymi i zajmujacymi wyniesienia lakami owsicowymi.
Z okresu intensywnego pastersko - lakarskiego wykorzystania odcinka doliny Odry, do
czasów obecnych zachowaly sie jedynie pojedyncze stare okazy topól czarnych i debów szyp ulkowych lub ich grupy, bedace zródlem cienia dla wypasanych stad w upalne dni. Z uwagi na
wiek i powtarzajace sie od lat 80 - tych pozary niekoszonej trawy niszczace podstawy pni, w
obecnej chwili drzewa te zamieraja. Juz w XX wieku po wybudowaniu umocnien militarnych
pojawily sie grupy topól i ich szpalery maskujace drogi dojscia.
Drzewa te osiagaja dzis pokazne rozmiary, wykazuja dobry stan zdrowotny i odgrywaja
duza role krajobrazotwórcza, choc sa niewatpliwie antropogenicznego pochodzenia. Zachowane
topole wskazuj a pozornie na leg topolowy.
Trzecim reprezentujacym zaawansowane stadia regeneracji zespolem lesnym, jest nadrzeczny leg wierzbowy rozwijajacy sie wzdluz koryta Odry oraz niektórych starorzeczy waskim
pasem o szerokosci od kilku do kilkudziesieciu metrów. Czwarty zidentyfikowany zespól lesny
to nadrzeczny leg topolowy. Jego platy sa znikomo male i nieliczne, a decydujaca role w ich powstaniu odgrywa zdolnosc odroslowego rozmnazania topoli bialej.
Dopelnieniem obrazu naturalnych siedlisk terenu nadodrzanskiego sa malej i sredniej
wielkosci starorzecza, najczesciej o ukladzie równoleglym do koryta rzeki. Zasiedlajace je zbiorowiska roslinnosci wodnej i blotnej wyksztalcaja sie w bardzo niewielkich platach, o powierzchni od kilku do kilkudziesieciu m2 , tworzac specyficzna mozaike drobnopowierzchniowa.
Kazdorazowo po wiekszym wylewie oddzialywujacym katastrofalnie, nastepuje ich przeformowanie, badz nawet okresowy zanik. W trakcie serii sezonów bezwylewowych nastepuje powrót
zbiorowisk, zwiekszanie zajmowanej powierzchni, az do calkowitego zarosniecia lustra wody i
strefy brzegowej. Starorzecza zasiedlane sa glównie przez zbiorowiska wodne plywajacych rzes:
zespól rzesy garbatej i spirodeli, hydrofitów zakorzenionych reprezentowanych przez zespól moczarki kanadyjskiej, rogatka sztywnego, wywlócznika klosowego oraz hydrofitów o lisciach plywajacych tj. zespolu rdestnicy plywajacej, zespolu lilii wodnych i zespolu kotewki wodnej. Czesc
starorzeczy, to zbiorniki na tyle plytkie, ze okresowo wysychaja, badz znacznie zmniejszaja swoja powierzchnie, umozliwiajac pojawienie sie specyficznej roslinnosci namulkowej reprezentuja-

55

cej zespól uczepów i rdestów. Lokalne obnizenia terenu, gdzie woda jest obecna krótko, a takze
lagodne brzegi starorzeczy porasta roslinnosc szuwarowa reprezentujaca szuwary wysokie i turzycowe, reprezentowany jest przez szuwar oczeret owy, zespól jezoglówki galezistej, zespól
ponikla blotnego, szuwar skrzypowy, szuwar trzcinowy, szuwar szerokopalkowy, szuwar tatarakowy. Z wymienionych zespolów jedynie szuwar trzcinowy zajmuje dwie duze powierzchnie,
zas szuwar szerokopalkowy jedna wieksza powierzchnie. W niedawnej przeszlosci obecny byl
duzy plat szuwaru skrzypowego, dzisiaj w zaniku. Jego powierzchnie zajal ekspandujacy szuwar
trzcinowy. S zuwar mózgowy zas posiada najwieksze znaczenie powierzchniowe, zajmujac ostrogi rzeczne i tereny przylegajace do koryta rzeki oraz tokarnie w zanizeniach calej doliny rzecznej.
Nalezy podkreslic, ze tak szybki powrót lasu wiazowego na tereny uprzednio wylesione jest zjawiskiem unikalnym, wymagajacym monitoringu.
Odrebnego komentarza wymaga obecnosc zbiorowisk krzewiastych z dynamicznego kregu gradów, Zespól ten ma szczególna wartosc diagnostyczna w terenach od dawna odlesionych i
jest glównym wskaznikiem potencjalnej roslinnosci naturalnej. Jego glównym skladnikiem sa
tarnina i glogi, a wiec rosliny zaopatrzone w kolce i ciemie, przez co opierajace sie presji wypasu. Na lewym brzegu Odry, gdzie nie prowadzi sie wypasu, liczniej uzupelnia zespól trzmielina i
deren. Zrównowazony wypas powoduje utrzymanie sie kep czyzni. Zaniechanie wypasu i brak
koszenia prowadzi do zwiekszania powierzchni zarosli i pojawienia sie debu szypulkowego, inicjujacego las gradowy. Zbyt intensywny wypas stopniowo eliminuje zarosla na korzysc zbiorowisk lakowych. Na terenach zajetych przez roslinnosc krzewiasta i kepy drzew oraz fragmenty
naturalnych lasów, wyksztalcily sie zbiorowiska welonowe. Sa to okrajki powstajace w dolinach
rzek na styku roslinnosci krzewiastej i lakowej, w postaci swoistych „welonów" tworzonych
przez pokrzywe, mocno przepleciona przytulia czepna i kielisznikiem zarostowym.
Lokalnie, na styku platów legu topolowego z korytem rzeki Odry, wyksztalcilo sie zbiorowisko nawiazujace obecnoscia dziegiela nadbrzeznego.
Zwierzeta wystepujace w dolinie Odry:
Wykaz plazów i gadów stwierdzonych w dolinie Odry.
PLAZY:
• Ropucha szara. - wystepuje w calej dolinie Odry,
• Ropucha zielona - wystepuje w calej dolinie Odry, preferuje miejsca bardziej suche,
• Grzebiuszka ziemna - liczna populacja wystepujaca z dala od wiekszych terenów zadrzewionych,
• Kumak nizinny - liczna populacja,
• Zaba trawna - liczna populacja,
• Zaba moczarowa - liczna populacja,
• Zaba wodna - wystepuje licznie we wszystkich rodzajach wód,
• Zaba j ezi orkowa - liczna populacja, wystepuje nawet w niewielkich oczkach wodnych.
• Rzekotka drzewna - nieliczna populacja,
• Zaba smieszka - wystepuje w duzych niewysychajacych starorzeczach,
GADY:
• Jaszczurka zyworódka,
• Jaszczurka zwinka,
• Padalec,
• Zaskroniec zwyczajny,
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W miedzywalu rzeki Odry stwierdzono wystepowanie 3 gatunków jaszczurek Wszystkie gatunki
wy stepuj a w miare licznie na calym obszarze, za wyjatkiem padalca.
Gatunki legowe ptaków i ptaki przelatujace wzdluz doliny Odry:
Perkozek, perkoz dwuczuby, labedz niemy, krakwa, krzyzówka, gagol, blotniak stawowy, pustulka, wodnik, kokoszka, lyska, zuraw, sieweczka rzeczna, czajka, kszyk, krwawodziób, samotnik, smieszka, mewa, zimorodek, dzieciol czarny, lerka, brzeczka, rokitniczka, trzcinniczek, remiz, srokosz, swiergotek lakowy, myszolów, kuropatwa, grzywacz, sierpówka, kukulka, puszczyk, dzieciol zielony, dzieciol duzy, dzieciolek, skowronek, swiergotek drzewny, pliszka siwa,
pliszka zólta, strzyzyk, pokrzywnica, rudzik, kopciuszek, poklaskwa, klaskawka, spiewak, kwiczol, kos, kapturka, piegza, trzciniak, piecuszek, pierwiosnek, bogatka, modraszka, czamogló wka, sikora uboga, kowalik, pelzacz ogrodowy, sroka, wrona siwa, szpak, mazurek, wróbel, zieba,
makolagwa, szczygiel, dzwoniec, kulczyk, grubodziób, potrzos, trznadel, potrzeszcz, kormoran,
czapla siwa, bocian bialy, ges bialoczelna, ges zbozowa, gegawa, plaskonos, swistun, cyraneczka,
cyranka, glowienka, czernica, nuroges, bielik, rybolów, kania czarna, golebiarz, krogulec, leczak,
kwokacz, slonka, mewa srebrzysta, oknówka, dymówka, paszkot, sójka, kawka, gawron, kruk, j
er, czyz, gil.
Ssaki objete ochrona gatunkowa, wystepujace v/ dolinie Odry.
Rzad: owadozeme: jez, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzesorek rzeczek, zebielek
karliczek.
Rzad: gryzonie Rodentia: karczownik ziemnowodny, badylarka, bóbr.
Rzad: drapiezne Camiyora: lasica, wydra.
Gatunki chronione ustawa lowiecka lub nie objete ochrona:
Rzad: gryzonie Rodentia: nomik zwyczajny, nornik bury, nomica ruda, mysz domowa, mysz lesna, mysz polna.
Rzad: zajacoksztaltne Lagomorpha: zajac szarak.
Rzad: drapiezne Camiyora tchórz, norka amerykanska, kuna domowa, borsuk, lis, jenot.
Rzad: parzystokopytne Artiodactyla: dzik, jelen europejski, sama.
Bogactwo przyrodnicze doliny Odry rzutuje niewatpliwie na liczbe gatunków zwierzat i
roslinnosc w Glogowie. Walory przyrodnicze docenil Prezydent Glogowa wprowadzajac zakaz
rozpalania ognisk.
Wnioski: Tereny nadodrzanskie nalezy pozostawic w stanie nienaruszonym. Jed ynie w rejonie
placu wykorzystywane go niegdys podczas festynów ustawione sa lawki i stoly, które mieszkancy
Glogowa wykorzystuja podczas majówek. Wspomniany teren mozna l - 2 razy w roku wykosic.
Konieczne Jest usuwanie odpadów z terenów nadodrza nskich.
3.5.2 Cmentarze - w Glogowie sa cztery cmentarze - przy ul. Legnickiej (wlasciwie juz zamkniety), przy ulicy Swierkowej (os. Brzostów), przy ulicy Akacjowej (os. Krzepów) i zamkniety cmentarz pod Biechowem. Cmentarze przy ulicy Legnickiej i Swierkowej maja plany zagospodarowania, cmentarz pod Biechowem jest zamkniety i nie jest uzytkowany. Cmentarz przy
ulicy Akacjowej jest malym, podmiejskim cmentarzem, na którym rosna brzozy i lipy. Szczególnie cenne okazy drzew rosna na cmentarzu przy ulicy Legnickiej - sa to lipy i deby a takze brzozy i pojedyncze okazy iglaków. Wystepuje tu tez chroniony bluszcz. Cmentarz przy ulicy Swier-

57

kowej jest rozbudowywanym cmentarzem wiejskim. W starej czesci cmentarza rosna okazale
lipy, deby i brzozy, w nowej - swiezo posadzone drzewka wzdluz alei. Cmentarz polo zony w
poblizu Biechowa (w kierunku do HM Glogów) jest zamkniety, prowadzi sie na nim malo prac
porzadkowych, stad tez poroslo go wiele samosiewek.
Ochrona drzew i krzewów odbywa sie na ogólnych zasadach, dokumentem wspomagajacym sa wspomniane plany zagospodarowania. Do czestych kolizji i konfliktów dochodzi w
zwiazku z samowolnym i bezladnym sadzeniem drzew i krzewów przez opiekujacych sie grobami. W razie wystapienia kolizji z planem zagospodarowania drzewka i krzewy nalezy przesadzac
lub usuwac.
3.5.3 Og rody dzialkowe stanowia wazna czesc glogowskiej zieleni. Zlokalizowane sa zarówno
w centrum miasta jak i na obrzezach. W granicach miasta wystepuja ogrody bedace wlasnoscia
Polskiego Zwiazku Dzialkowców (wiekszosc ogrodów dzialkowych), jak i terenów dzierzawionych przez Gmine (jak na przyklad przy ulicy Dobrej i Topolowej). Ochrona zieleni na terenach
ogrodów dzialkowych opiera sie na Regulaminie Pracowniczego Ogrodu Dzialkowego uchwalonego przez Krajowa Rade Polskiego Zwiazku Dzialkowców w dniu 7 kwietnia 2004 roku (patrz
zalaczniki). Regulamin opisuje miedzy innymi odleglosci jakie obowiazuja przy sadzeniu drzew i
krzewów. W przypadku usuwania drzew lub krzewów zachowanie „zielonego" uzytkowania terenu powoduje, ze podstawe do zarzadzania zielenia na terenach POD daje wspomniany Regulamin.

3.5.4.Inne tereny zielone polozone poza granicami administracyjnymi miasta a bedace wlasnoscia Gminy Miejskiej Glogów to tor motocrossowy z terenem przyleglym, polozony na poludniowy - wschód od miasta. Koszony jest w ramach przygotowania toru do zawodów, które odbywaja sie z reguly po polowie maja. Poza tym teren nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.
Nalezy rozwazyc przygotowanie toru crossowego dla rowerzystów.
3.6 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ZAINSTALOWANE NA TERENACH ZIELONYCH
Elementy malej architektury, w które sa wyposazone parki i skwery w Glogowie to:
ð alejki i sciezki,
ð lawki parkowe,
ð kosze na smieci,
ð murki oporowe, schody terenowe, kraty okolodrzewne,
ð oswietlenie,
ð zabawki na placach zabaw,
ð fontanny,
ð pomniki, obeliski, rzezby itp.
ð trejaze i konstrukcje architektury ogrodowej.
Alejki i sciezki - nawierzchnie alejek i sciezek sa wykonane sa z bardzo róznych materialów poczynajac od betonu i asfaltu, przez standardowe plytki chodnikowe, rózne kostki polbrukowe
do naturalnych nawierzchni (zwirowych, zuzlowych, ziemnych). Nawierzchnia musi byc na bie-
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zaco konserwowana - tak, aby zapewnic mozliwosc swobodnego przejscia, szczególnie w czasie
niepogody (nawalne deszcze, roztopy, pokrywa sniezna). Zle utrzymane alejki i sciezki (zle odwodnione) sa czestym powodem wydeptania trawników. Nalezy usuwac chwasty i kepy trawy
wrastajace w spoiny miedzy plytkami chodnikowymi i kostkami polbrukowymi. Wnioski: Nalezy wykonywac wylacznie przepuszczalna dla wody nawierzchnie scieze k i alejek. Nalezy prowadzic sukcesywna wymiane nawierzchni (betonowe i asfaltowe wymieniac na bardziej funkcjonalne i estetyczniejsze nawierzchnie z kostki polbrukowej, mielonej cegly, zwiru lub z innych
materialów. Nie nalezy dopuszczac do przerastania nawierzchni przez chwasty. Oprócz malo
estetycznego wygladu wrastajaca roslinnosc powoduje niszczenie nawierzchni. W razie zalegania
sniegu na sciezkach nalezy usuwac snieg, do posypywania uzywac materialów nie zawierajacych
domieszek chemicznych - obojetnych dla srodowiska.
Lawki parkowe - Parki i skwery w Glogowie nasycone sa w znacznym stopniu lawkami. Wielosc
wzorów (patrz - Dokumentacja zdjeciowa) ustawionych na terenach zielonych moze sprawiac
pewne problemy w ich konserwacji (w szczególnie w przypadku, gdy trzeba wymienic elementy
lawek o róznych wzorach). Biezaca konserwacja powinna polegac na malowaniu - przez co usuwa sie napisy i zabezpiecza elementy drewniane lawki przed wilgocia. Nalezy natychmiast usuwac wszelkie stwierdzone uszkodzenia - nie dopuszczajac do calkowitego zniszczenia lawki.
Nalezy zabezpieczac przed korozja czesci metalowe lawek.
Kosze na smieci - podobnie jak w przypadku lawek stwierdzono wielosc wzorów co komplikuje
biezaca eksploatacje (opróznianie koszy). Wszelkie uszkodzenia powinny byc na biezaco naprawiane. Kosze powinny byc malowane (przynajmniej raz na dwa lata), co zabezpiecza je przed
korozja.
Murki oporowe, schody terenowe i inne betonowe i kamienne elementy architektoniczne powinny byc na biezaco naprawiane i konserwowane - nalezy zabezpieczac je przed mozliwoscia zatrzymywania sie wody (co szczególnie w okresie jesienno - zimowym) moze doprowadzic do
znacznych zniszczen i moze grozic bezpiecze nstwu przechodniów. Czesci metalowe powinny
byc przynajmniej raz na 2 lata oczyszczone i malowane. Nalezy usuwac niezwlocznie usuwac
graffiti. Oswietlenie powinno podlegac biezacej konserwacji, czesci metalowe powinny byc konserwowane w miare potrzeb. Przynajmniej raz w roku powinny byc myte klosze lamp.
Zabawki na placach zabaw - W parkach i na skwerach zainstalowano wiele placów zabaw zabawek dla dzieci. Wiekszosc z nich montowano w przeciagu ostatnich 5 lat, dlatego tez sa w dobrym stanie technicznym. Zabawki sa bardzo atrakcyjne dla dzieci, które chetnie z nich korzystaja. Zabawki sa wykonane z materialów przyjaznych dla srodowiska. Czesci drewniane zabawek
powinny byc przynajmniej raz w roku zabezpieczane impregnatem przeciw wilgoci, czesci ruchome kilkakrotnie w ciagu sezonu powinny byc smarowane. Czesci metalowe raz na dwa lata
(w warunkach zwyklej eksploatacji) nalezy oczyscic i pomalowac. W miejscach polozonych centralnie oraz blisko centrów handlowych, w poblizu firm i urzedów nalezy wzbogacic zabawki. W
piaskownicach nalezy wymieniac piasek co najmniej 2 razy w ciagu sezonu (pierwszy raz - najpózniej pod koniec kwietnia).
Inne urzadzenia rekreacyjne, sportowe, trejaze i architektura ogrodowa - przy konserwacji biezacej nalezy przyjac zasady podobne jak dla zabawek dla dzieci.
Fontanny - obecnie funkcjonuje tylko jedna fontanna - w parku Slowianskim, wymaga jednak
remontu (uszczelnienia basenu) i wymiany tryskaczy. Inne istniejace, ale nieuzywane fontanny
zlokalizowane sa w parku przy Placu Jana z Glogowa oraz w parku Zamkowym. Fontanna w
parku przy Jana z Glogowa ulegnie gruntownej przebudowie i modernizacji w roku biezacym. W
przyszlosci podobnego remontu wymagac bedzie w parku Zamkowym. Zaleca sie budowe niewielkich fontann polozonych w najbardziej atrakcyjnych parkach i skwerach miasta. Fontanny
sluza takze ptakom - które wykorzystuj a je jako wodopoje.
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3.7 PROBLEM TOPOLI W GLOGOWIE.
Nasadzenia topolowe powstaly w okresie dynamicznego rozwoju miasta rozpoczetego budowa bloków z wielkiej plyty w Sródmiesciu (Aleja Wolnosci) i osiedla im. Hutników u schylku
lat 60. Sadzono rózne odmiany topoli, bezladnie, czesto na terenach na których nie powinny byc
sadzone (czesto nad uzbrojeniem podziemnym, w bezposredniej odleglosci od mieszkan itp.).
Topole czesto zacieniaj a mieszkania, korzeniami niszcza kable, wodociagi i rurociagi kanalizacyjne), dzialaja alergicznie na mieszkanców miasta, w okresie wysiewu nasion zasypuja kwiatostanami ulice. Topole stwarzaja zle warunki do wegetacji dla innych gatunków drzew, krzewów i
trawników. Sytuacja jest szczególnie zla na osiedlach najstarszych - im. Hutników I i II, w Sródmiesciu i na osiedlu im. Chrobrego.
W miare wzrostu i dojrzewania drzew sytuacja bedzie sie pogarszala i na pozostalych
osiedlach (im. Kopernika i na osiedlu im. Piastów Slaskich I i II). Pomimo tak negatywnego oddzialywania topoli na srodowisko i ludzi usuwanie tych drzew budzi kontrowersje w niektórych
srodowiskach zwiazanych z ochrona przyrody i srodowiska.
Usuniecie topoli odbywa sie w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Zwiazane to jest z wymogiem otrzymania zezwolenia na usuniecia drzewa. W przypadku topoli (odmian mieszancowych i nierodzimych), przy obwodzie
przekraczajacym 100 cm mierzonym na wysokosci 130 cm nad ziemia nie sa naliczane oplaty za
usuwanie drzew. W pozostalych przypadkach usuniecie topoli zwiazane jest z wniesieniem oplaty (z uwzglednieniem wyjatków opisanych w ustawie o ochronie przyrody).
W ramach niniejszego planu proponuje sie, zeby istniejacy drzewostan topolowy byl podsadzany drzewami gatunków cenniejszych. W miare wzrostu sadzonek, opierajac sie na obowiazujacych przepisach topole nalezy usuwac. Dorazne dzialania ograniczajace oddzialywanie topoli
polegaja na redukcji korony.

3.8 OCHRONA ZIELENI W DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ. Do najwiekszych strat
w drzewach i krzewach dochodzi w trakcie prowadzonych róznego rodzaju robót budowlanych z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu. Ochrona zieleni powinna polegac na:
ð nowe inwestycje, modernizacje i remonty nalezy projektowac tak, aby zachowac istniejaca zielen, szczególne cenne przyrodniczo gatunki drzew i krzewów,
ð ustaleniu rzeczywistych kolizji planowanej inwestycji z istniejaca zielenia. Nie nalezy (w
celu unikniecia oplat) pomijac w planie wyrebu drzew o krzewów znajdujacych sie w
bezposredniej odleglosci (szczególnie od glebokich wykopów). Zielen taka ma nikle
szanse na przetrwanie z uwagi na mozliwosc zniszczenia korzeni.
ð jako zasade nalezy przyjac, ze nie prowadzi sie wykopów w obrebie rzutu korony drzewa
na ziemie. Odstepstwa moga dotyczyc jedynie elementów uzbrojenia inzynieryjnego (kabli, wodociagów, gazociagów itp.). W takich przypadkach roboty ziemne nalezy prowadzic recznie (dla unikniecia zniszczenia korzeni) lub przeciskami.
ð pnie drzew rosnacych na terenie budowy nalezy zabezpieczyc (np. snopkami slomy)
przed mozliwoscia uszkodzenia pni drzew podczas manewrowania ciezkim sprzetem budowlanym.
ð nie nalezy skladowac materialów budowlanych, substancji, które moga sie przedostac do
ziemi ani „odkladów" ziemi pochodzacej z wykopów w obrebie rzutu korony na ziemie.
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3.9 POMNIKAMI PRZYRODY wedlug ustawy o ochronie przyrody sa "pojedyncze twory
przyrody zywej i nieozywionej lub ich skupienia o szczególnej wartosci naukowej, kulturowej,
historyczno-pamiatkowej i krajobrazowej odznaczajace sie indywidualnymi cechami wyrózniajacymi je wsród innych tworów".
Ustawa okresla jakie twory w szczególnosci nalezy poddac ochronie - „sedziwe i okazalych
rozmiarów drzewa lub krzewy gatunków rodzimych lub obcych, zródla, wodospady, wywierzyska, skalki, jary, glazy narzutowe, jaskinie"
Sposród tworów przyrody ozywionej najczesciej ochrona pomnikowa obejmowane sa drzewa
wyrózniajace sie ze wzgledu na sedziwy wiek i okazale rozmiary. Wymiary drzew sa czesto traktowane jako istotny argument przy podejmowaniu przez odpowiedni organ decyzji o ochronie
pomnikowej. Dla gatunków naszych rodzimych drzew przyjmuje sie zwykle nastepujace orientacyjne wymiary minimalne mierzone w obwodzie pnia na wysokosci 1,3 m:
ð 2,5 m - sosna zwyczajna, jodla pospolita, modrzew europejski, swierk pospolity, jesion
zwyczajny oraz wszystkie gatunki klonów, wiazów i olch.
ð 3 m - buk zwyczajny, lipa drobnolistna i szerokolistna, dab szypulkowy i bezszypulkowy
oraz wszystkie gatunki wierzb
ð 4 m - topola biala i czarna
Poszczególne formy ochrony przyrody tworzone sa w drodze aktów prawnych (rozporzadzen, uchwal) wydanych przez okreslone w ustawie organy admin istracji. Zmiana, jaka zaszla w
zakresie kompetencji do tworzenia poszczególnych form polega na pozbawieniu rady gminy
mozliwosci wprowadzenia ochrony gatunkowej, do czego byla poprzednio upowazniona. Pozostale przepisy w tym zakresie nie ulegly zmianie. Rada gminy ma zatem prawo wprowadzic nastepujace formy ochrony przyrody (o ile nie zrobil tego wojewoda):
ð obszar chronionego krajobrazu
ð pomnik przyrody,
ð stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej,
ð uzytek ekologiczny,
ð zespól przyrodniczo - krajobrazowy.
W Glogowie wystepuje wiele drzew przekraczajacych wspomniane wyzej wskazniki, sa
tez w dobrym stanie biologicznym, co tym bardziej powinno predysponowac je do uznania za
pomnik przyrody. Oprócz wiekowych drzew rosna w miescie drzewa cenne przyrodniczo -jak na
przyklad buk zwisly przy ulicy Daszynskiego, tulipanowiec amerykanski w fosie, glediczja tój
cierniowa - równiez w fosie, milorzab japonski, wiele okazów buka, debów i sosny - w parku
przy fosie, deby rosnace przy Walach Chrobrego, magnolia o trzech pniach, milorzab i deby w
parku Paulinów, cisy przy Banku Zachodnim przy ul. Obronców Pokoju i przy Klasztorze, egzemplarze platana, oraz wiele innych pojedynczych drzew cennych przyrodniczo.
Wnioski: Nalezy opracowac wystapienia i przekazac je do Konserwatora Przyrody o objecie
poszczególnych drzew. W razie decyzji negatywnej nalezy przedstawic wnioski o objecie ochrona drzew Radzie Miejskiej w Glogowie.
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