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OPIS TECHNICZNY  
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Zlecenie na wykonanie prac projektowych 

Mapa do celów projektowych 

Dokumentacja fotograficzna 

Wytyczne inwestora 

Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie zieleni wokół stawu w parku 

przykościelnym w Gaju. 

3.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  
 

Modernizacja zieleni. 

 

3.1  STAN ISTNIEJĄCY  

 

Opracowywany teren są to skarpy wokół stawu.  

 
3.2  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

Projektowane rośliny, są to gatunki zadarniające, okrywowe, które szybko pokryją 

wyznaczoną przestrzeń. Dodatkowo swymi korzeniami będą umacniały skarpę przed 

ewentualnymi osunięciami.   
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W dwóch miejscach projektuje się naturalne żywopłoty z hortensji drzewiastej 'anabelle' oraz 

z forsycji. 

Rośliny są odporne na szkodniki i choroby oraz tolerujące istniejące warunki glebowe. 

4.  PROJEKTOWANY MATERIAŁ ROŚLINNY  
 

4.1  ZESTAWIENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO  
 

KRZEWY LIŚCIASTE       

NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA 
ILOŚĆ 

(szt.) 
FOTO 

  
Hydrangea arborescens 

'Annabelle' 
Hortensja drzewiasta 'Anabelle' 17 

 

  Forsythia 'Maluch' Forsycja 'Maluch' 54 

 

    razem: 71   

BYLINY       

NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA 
ILOŚĆ 

(szt.) 
FOTO 

  Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty 822 
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  Dryopteris filix-mas Nerecznica samcza  154 

 

    razem: 976   

 

 

 
4.2  TRAWNIK  

 

Proponuje się założyć trawnik z siewu z siatką na krety.  

Proponuje się trawnik skomponowany w oparciu o gatunki mające najmniejsze wymagania 

glebowo-wilgotnościowe.  Trawnik wolnorosnący o estetycznym wyglądzie, dobrze znoszący 

zacienienie oraz mroźne zimy. Proponowana mieszanka, np. GranumFN Trawa parkowa lub 

równoważny. 

Skład: 

Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia - 10% 

Kostrzewa czerwona rozłogowa Maxima - 20% 

Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio/Areta -15% 

Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Ridu/Nordic - 10% 

Kostrzewa trzcinowa Asterix/Meandre - 20% 

Życica trwała Bokser - 10% 

Życica trwała Aut - 15% 

 

 

4.3  PARAMETRY MATERIAŁU ROŚLINNEGO  

 

Stosowany materiał szkółkarski powinien być zdrowy, wyrośnięty i wyrównany. 
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Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 oraz oznaczone, tzn. 

muszą mieć etykiety na których jest podana nazwa łacińska, forma, numer normy. 

Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- krzewy muszą być rozkrzewione – mini. 3 pędy, 

-system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące. 

- krzewy powinny posiadać od 3 do 5 pędów, wys. 20-30 cm dla krzewów niższych oraz 30-40 

cm dla krzewów wyższych, wyprodukowanych w poj. min. C2 

- trawy ozdobne oraz byliny powinny być wyprodukowane w pojemniku min. P9 

 

Wady niedopuszczalne: 

- uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie paków szczytowych, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

Nawozy: 

Wszelkie nawozy powinny być dobrane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

zaprojektowanych roślin. 

 

5.  NAWIERZCHNIE  
 

5.1  ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH  
 

Kora sosnowa drobnomielona, pow. 30m2 

Trawnik, pow. 539m2 
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6.  MAŁA ARCHITEKTURA 
 

7.  ZAKŁADANIE ZIELENI  
 

7.1.  SADZENIE ROŚLIN  

7.1.1  TERMI NY  SA D ZENIA  

 

Sadzenie drzew i krzewów winno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. Dla drzew z odkrytym 

korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od połowy października 

do końca listopada). Dopuszczalny jest także okres wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem 

okresu wegetacyjnego, od początku marca do końca kwietnia. Dla roślin z pojemników 

możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub w upał. 

Najbardziej odpowiednią dla większości bylin porą sadzenia jest okres wiosenny. 

 

7.1.2  TECHNIK A S AD ZENIA  

 

Technika sadzenia roślin - ręczna. 

Doły na rośliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem, w balotach lub z bryłą korzeniową 

kopane z gruntu) powinny być wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia.   

 

7.1.3.  UMI EJ SCO WI ENI E RO Ś LIN  
 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie Projektu zieleni. 

 

7.1.4.  SA D ZENI E RO ŚLI N  
 

Podczas sadzenia należy uwzględnić następujące prace: 

- zakup i transport drzew i krzewów na miejsce sadzenia (z uwzględnieniem zabezpieczenia 

roślin w okresie poprzedzającym sadzenie – przed wysuszeniem, przegrzaniem lub 
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zamarznięciem i uszkodzeniami mechanicznymi). Zastosowanie materiału o parametrach 

zawartych w projekcie zieleni lub większych, 

- przygotowanie dołów do nasadzeń drzew i krzewów – zgodnie z projektem (dostosowanie 

wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej drzew i krzewów – doły muszą być 

przynajmniej 10cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej drzew i 

krzewów, 

- spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzeń,  

W przypadku różaneczników konieczne jest przygotowanie podłoża z nieodkwaszonego torfu, 

przekompostowanej kory sosnowej i żyznej ziemi ogrodowej (w proporcji objętościowej 

1:1:1), 

- przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawożenie oraz, o ile wystąpi taka 

konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego sytemu korzeniowego 

(istotne w przypadku różaneczników).  

- umieszczenie drzew i krzewów w dołach wg projektu,  

- przysypanie roślin ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym lub kompostem 4:1, 

do poziomu, na jakim rosły w szkółce, zakładając, że poziom terenu ma znajdować się 5cm 

poniżej poziomu trawnika lub rabaty lub poziomu przylegającej nawierzchni,  

- wyściółkowanie rabaty warstwą 5cm kory przekompostowanej, 

- podlanie drzew i krzewów po posadzeniu (min. 5l pod każdą roślinę),  

- uporządkowanie miejsca pracy,  

- wywóz zanieczyszczeń. 

 

Sadzenie krzewów liściastych 

Wykopujemy doły pod krzewy min. 0,3x0,3m - przynajmniej dwa razy głębsze i szersze niż 

pojemnik, w którym znajduje się roślina. Oczyszczamy glebę z chwastów. Umieszczamy 

krzewy z bryłą korzeniową w dołkach. Przysypujemy rośliny ziemią rodzimą wymieszaną z 

kompostem  1:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce. Dociskamy ziemię wokół krzewów, 

formując płytkie zagłębienie. Obficie podlewamy.  

 

Sadzenie bylin 

Przed sadzeniem uszkodzone korzenie, pędy kwiatowe i owocostany  ściąć. Przed 

posadzeniem pojemnik zanurzyć w wodzie na kilka minut.  
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Przygotować glebę poprzez rozrzucenie ziemi kompostowej warstwą 10cm i przemieszanie 

ich ze spulchnioną glebą do głębokości 30cm. Sadzić rośliny z lekkim ubiciem ziemi wokół 

roślin. Obficie podlać po posadzeniu. 

 

W przypadku wykonywania nasadzeń w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca się 

stosowania nawożenia. 

 

7.2.  ŚCIÓŁKOWANIE DRZEW ,  KRZEWÓW I BYLIN  

 

Teren pod roślinami wykorować  5cm warstwą kory z drzew iglastych, z wykorzystaniem kory 

przekompostowanej, wolnej od szkodników, chorób, chwastów i zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi. Wyrównać powierzchnię rozłożonej kory.  

 

 

7.3.  ZAŁOŻENIE TRAWNIKA Z SIEWU  

 

Przed przystąpieniem prac należy oczyścić teren z resztek budowlanych, kamieni i gałęzi. 

Optymalny termin to wiosna (od ruszenia wegetacji do końca maja) lub od połowy sierpnia do 

końca września. 

W celu założenia trawnika należy: 

- sprawdzić odczyn gleby oraz zasobność w składniki pokarmowe ( pH powinno wynosić 5,6-

6,5). Gdy pH gleby jest poniżej 5.5 powinniśmy glebę zwapnować stosując wapno w formie 

węglanowej. 

- w przypadku słabej jakości gleby należy przekopać ją ręcznie lub za pomocą glebogryzarki na 

głębokość 20 cm w zachowaniem ostrożności wokół koron drzew, dodając co najmniej 5cm 

kompostu lub substratu torfowego 

Do podłoża ciężkiego, gliniastego dodać około 3cm piasku lub innego materiału 

zwiększającego przepuszczalność podłoża. W przypadku gleb piaszczystych dobre efekty 

otrzymuje się dodając ziemię z pola ornego tzw. humusu. Można użyć nawozu np. Azofosca 

(20-30 g/ m2) 

- odchwaścić glebę: 
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 a) mechanicznie 2-3 krotne (w zależności od zachwaszczenia) przekopując teren lub 

uprawiając go glebogryzarką w odstępach 2 tygodniowych 

 -b)chemicznie opryskując wodnym roztworem preparatu Roundup (40 ml/10 litrów wody). 

Podczas oprysku należy pamiętać o zachowaniu ostrożności i wymaganym okresie karencji (3 

tygodnie) przed siewem. Jest to środek o działaniu totalnym - niszczy wszystko co zielone. Jest 

bardzo skuteczny w walce z perzem. 

- wykonać mikroniwelację terenu 

- ubić glebę wałem lekkim 

- dzień wcześniej przed siewem przegrabić i spryskać wodą 

- wysiew nasion metodą  krzyżową siewu (w dzień pochmurny, bezdeszczowy) – 2 kg/100m 

- przykryć nasiona ziemią na głębokość 1cm. Uzyskujemy to poprzez dość ostre grabienie 

obsianej powierzchni (najlepiej grabiami o rzadkich zębach). Należy przy tym uważać, aby nie 

poprzesuwać nasion. 

- po siewie wałować wałem lekkim 

- zraszać w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności gleby 

- pierwszy koszenie gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm – na wysokość 5 cm 

 

8.  PRACE PIELĘGNACYJNE  
 

8.1.  ZALECENIA OGÓLNE  
 

Należy dążyć do zminimalizowania ujemnych skutków sadzenia, głównie zachwianej 

gospodarki wodnej (nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w 

ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu). Główne kierunki działań powinny 

obejmować: 

- podlewanie roślin w czasie suszy,  

- zwalczanie chorób i szkodników natychmiast po zauważeniu objawów, 

- zwalczanie chwastów (pieleniu) 
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- nawożenie (nawożenie nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz 

pory nawożenia, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, nawóz musi 

uzyskać akceptację INTZ) 

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół roślin, 

- uzupełnieniu ściółki, 

- wymianie roślin, które wiosną nie podjęły wegetacji, 

-wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących i 

odmładzających, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

 
8.2  CIECIE ROŚLIN  

 

8.2.1  C I ĘCI E  KR ZEWÓ W LIŚ CI A STY CH  
 

Cięcie przeprowadzamy w bezmroźny pogodny dzień czystymi naostrzonymi narzędziami. 

Zdrewniałe pędy o większej średnicy zalecamy smarować maścią ogrodniczą z fungicydem, by 

ograniczyć ryzyko infekcji. 

 

Cięcie krzewów w pierwszym roku po posadzeniu: 

o liściach sezonowych - wiosną, bezpośrednio po posadzeniu, a sadzonym jesienią - z końcem 

marca należy ściąć wszystkie pędy sekatorem bardzo nisko, na wysokości 10-15 cm.  

o liściach zimozielonych - przez 2-3 lata po posadzeniu nie wykonujemy żadnego cięcia. Późną 

jesienią obficie podlewamy.  

 

Cięcie sanitarne:  

Ma na celu zachowanie roślin w dobrym zdrowiu. Usuwamy tuż przy ziemi pędy krzyżujące 

się, bardzo słabe, a także najstarsze, najbardziej zdrewniałe - te powyżej 5 lat (najgrubsze). 

Pozostawiamy około sześciu pędów najlepiej rozwiniętych, młodych, żywotnych, o jasnej 

barwie kory. Cięcie prześwietlające wykonujemy minimum co 2 lata, wczesną wiosną.  
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Cięcie formujące:  

Formowanie żywopłotu rozpoczyna się w czerwcu, w drugim roku po posadzeniu roślin. 

Wysokość i szerokość  żywopłotu wyznacza się w formie trapezu, tak aby boki pochylały się 

nieznacznie do wewnątrz od podstawy ku wierzchołkowi. Kształt nadaje się poprzez wbicie 

palików i rozciągnięcie pomiędzy nimi naprężonych sznurów. Wszystkie pędy wystające poza 

napięty sznur obcinamy, a te rosnące w górę skracamy o 2/3 długości. Dla osiągnięcia dobrej 

stabilności żywopłotu przyrost do góry nie powinien przekraczać 1/3 normalnego przyrostu. 

Konieczne jest regularne coroczne strzyżenie.  

 

Cięcie regulujące: 

Ma na celu nie dopuścić do nadmiernego rozrastania się, nadać im foremny kształt i pobudzić 

do obfitego kwitnienia w latach następnych.  

A)Krzewy kwitnące wczesną wiosną, tnie się bezpośrednio po kwitnieniu, skracając pędy z 

zamierającymi kwiatami o 1/3 długości nad pierwszym pączkiem skierowanym na zewnątrz 

korony.  

B)Krzewy kwitnące późno, na tegorocznych pędach tnie się na przedwiośniu (luty/marzec) 

nisko nad ziemią.   

C)Krzewy o ozdobnych pędach tnie się nisko nad ziemią wczesną wiosną, dla uzyskania jak 

największej ilości pędów tegorocznych.   

Na krzewach o dekoracyjnych lub użytecznych owocach nie wykonujemy tego cięcia. 

 

 
forsycja 'Maluch'  

Cięcie formujące. Wiosną należy skrócić zbyt długie gałązki nad młodymi 
pędami bocznymi i usunąć wszystkie suche pędy. 
 

 
Hortensja drzewiasta 'Anabelle' 

Wszystkie pędy zeszłoroczne tniemy silnie na jednej wysokości: 1-2 pary dobrze 
wykształconych i zdrowych oczek. 
 

 

 
 
8.2.2  C I ĘCI E  B Y LIN  
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bodziszek korzeniasty 

narecznica samcza 

Wiosną ścinamy nisko nad ziemią.  
 

 
 

 
8.3.  PIELĘGNACJA TRAWNIKA  

 

W celu utrzymania trawnika w dobrej kondycji należy pamiętać o zabiegach: koszenia, 

podlewania oraz nawożenia.  

 

8.3.1  KO SZENIE  
 

Koszenie należy wykonywać systematycznie kosiarką o dobrze naostrzonych elementach 

tnących. W przypadku trawnika z siewu pierwsze koszenie nowego trawnika przeprowadzać, 

gdy źdźbła osiągną wysokość 8–10 cm. Skracamy je wtedy o 1–1,5 cm. Kolejne dwa-trzy razy 

kosimy podobnie, a potem coraz niżej aż do planowanej wysokości. Standardowo utrzymuje 

się wysokość 3–6 cm, ale podczas upałów, zaleca się kosić wyżej. 

 

8.3.2  NAWO ŻENI E  
Drugim istotnym elementem pielęgnacji trawnika jest nawożenie. Nawożenie trawnika 

zapewnia odpowiednie rozkrzewianie i wzrost roślin. Prace należy przeprowadzić, gdy ziemia 

jest wilgotna, ale trawa sucha. Nowy trawnik zasila się po raz pierwszy wczesną jesienią 

(jesiennym nawozem do trawników, zawierającym dużo potasu, a niewiele azotu). 

Przygotowuje to odpowiednio rośliny do zimy, a wiosną w lepszej kondycji rozpoczynają 

wegetację. 

W kolejnych sezonach wiosną, a następnie w drugiej połowie lata, rozsypujemy na trawniku 

nawóz wieloskładnikowy o większej zawartości azotu. Następnie jesienią można stosować 

nawóz jesienny. Ważne jest równomierne rozsypanie nawozu na powierzchni trawnika – 

inaczej rośliny będą rosły kępami o rozmaitym odcieniu zieleni i różnej wysokości. Żeby tego 

uniknąć, trzeba rozsiewać nawóz „na krzyż”, czyli raz wzdłuż, raz w poprzek trawnika. 

 

8.3.3  POD LEW ANI E  
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Podlewanie trawnika ma znaczący wpływ na rozwój traw. Trawnik trzeba podlewać 

systematycznie, najlepiej rozproszonym strumieniem wody, tak długo aż ziemia nasyci się do 

głębokości około 15 cm. Trawnik najlepiej podlewać wcześnie rano lub wieczorem, po 

zachodzie słońca. Najkorzystniej jest podlewać raz w tygodniu, ale obficie, a częściej 

podlewać jedynie w okresie suszy. 

 

8.3.4  PO ZOS TAŁ E ZABI EGI  
 

Wczesną wiosną zaleca się wykonać zabieg wertykulacji (nacinanie darni) oraz późnym latem 

zabieg  aeracji (nakłuwanie darni). Po zabiegu aeracji wskazane jest rozsypać i rozgrabić 

piasek o granulacji 0,6-1,2mm (0,1m3 na 100m2), który wypełni powstałe szczeliny czy 

otwory i rozluźni strukturę gleby. 

 


