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1. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu łąki kwietnej na terenie Bydgoszczy 
w trójkącie pomiędzy ulicami Kamienna – Fordońska i pętlą tramwajową „Wyścigowa”. Zada-
nia ma być realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – „Łąka 
kwietna na terenie Bydgoszczy pomiędzy ulicami Kamienna – Fordońska (przy pętli tramwa-
jowej – Wyścigowa). 

 

Zakres opracowania 
W ramach przedmiotowej dokumentacji opracowane zostaną niezbędne informacje ko-

nieczne do wykonania łąki kwietnej w tym: 
 rozwiązania w zakresie ukształtowania terenu, 
 wytyczne na temat: jakości podłoża, doboru gatunków do wysiewu i/ lub nasadzeń, 

wraz z miejscami konkretnych nasadzeń i terenów z zaleceniem wymiany gruntu, 
 aranżacja przestrzeni z uwzględnieniem: małej architektury, ścieżek, domków dla 

owadów zapylających (co najmniej 3), ułożenia kłód, tablic informacyjnych, 
 adaptacja postumentów betonowych, 
 szacunek kosztów realizacji łąki kwietnej,  
 mapy przedstawiające docelowe zagospodarowanie terenu. 

2. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej części miasta Bydgoszczy, 
pomiędzy ulicami Fordońska, Kamienna, Wyścigowa bezpośrednio przy pętli tramwajowej – 
„Wyścigowa” – patrz rys. 1. 

Analizowany teren jest stosunkowo płaski z delikatnymi wgłębieniami oraz wyniesieniami. 
We wschodniej części znajduje się ciąg pieszy – chodnik z kostki betonowej. Chodnik ten sta-
nowi połączenie pomiędzy przystankiem autobusowym przy ul. Fordońskiej, a klatką scho-
dową prowadzącą na przystanki linii tramwajowych zlokalizowanych na wiadukcie. Ponadto 
na terenie występują dwa betonowe postumenty – pozostałość po fundamentach reklam oraz 
47 obiektów roślinnych. Na terenie można zaobserwować nieformalną ścieżkę, „wydeptaną” 
przez pieszych – rys. 2. 

Teren, oprócz chodnika jest nieużytkiem, częściowo usytuowanym pod wiaduktem tram-
wajowym.  

Obszar ma kształt trójkąta, którego bokami od strony północnej jest jezdnia ulicy Kamien-
nej, od strony południowej jezdnia ul. Fordońskiej, a od strony zachodniej granicę stanowi pętla 
tramwajowa – Wyścigowa. Taka lokalizacja daje możliwość obserwacji terenu przez miesz-
kańców Bydgoszczy.  

 



Pracownia Projektowa 
KONICZYNA  

 

4 | S t r o n a  
ŁĄKA KWIETNA NA TERENIE BYDGOSZCZY  
POMIĘDZY ULICAMI KAMIENNA – FORDOŃSKA (PRZY PĘTLI TRAMWAJOWEJ - WYŚCIGOWA) 

 
Rys. 1 Lokalizacja obszaru Inwestycji 
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Rys. 2 Stan istniejący 
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Obecnie na terenie rosną przede wszystkim drzewa gatunków liściastych i pojedyncze 
okazy drzew iglastych. Szczegółowe inwentaryzacja została przedstawiona w kolejnych roz-
działach. Na fot. 1, 2, 3, 4, 5 przedstawiono obecne zagospodarowanie terenu. 

Fot. 1a, b, c – istniejące zagospodarowanie terenu (źródło własne) 
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Fot. 2a, b, c – istniejące zagospodarowanie terenu (źródło własne) 
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Fot. 3a, b, c – istniejące zagospodarowanie terenu (źródło własne) 
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Fot. 4a, b, c – istniejące zagospodarowanie terenu (źródło własne) 
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Fot. 5a, b, c – istniejące zagospodarowanie terenu (źródło własne) 
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3. Inwentaryzacja 

Inwentaryzację sporządzono na zasadzie spisu z natury, przeprowadzonego na gruncie, 
w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową. Celem spisu było określenie faktycznego usytu-
owania w terenie drzew i krzewów. W wyniku inwentaryzacji określono również stan zdro-
wotny i wiek drzew i krzewów.  

Podczas obserwacji terenowych opisano roślinność istniejącą oraz rozpoznano teren pod 
kątem występowania grzybów objętych prawną ochroną gatunkową, w myśl Rozporządzenia 
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Identyfikację stanowisk 
gatunków, znajdujących się w zasięgu planowanej inwestycji, dokonano metodą marszrutową 
(Faliński 1990-1991). Na jej podstawie nie stwierdzono obecności gatunków grzybów wymie-
nionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409 ze zm.) ani obecności gatunków wymie-
nionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408 ze zm.). 

Na terenie objętym opracowaniem zinwentaryzowano łącznie 47 obiekty. Wśród nich wy-
stępują: pojedyncze drzewa jednopniowe, drzewa wielopniowe, grupy drzew oraz krzewy. Dla 
krzewów określono przybliżoną powierzchnię, którą zajmują. 

Roślinność znajdująca się w obrębie planowanej inwestycji to: klon zwyczajny, klon jesio-
nolistny, topola, lipa, grochodrzew, sosna, orzech włoski, śliwa-wiśniowa, grusza, wiąz, 
wierzba biała. Drzewa na ogół są w wieku od 10 do 72 lat, poza topolą włoską i grochodrze-
wem, których wiek szacuje się na 72 i 66 lat. Nie osiągają one wymiarów drzewa pomniko-
wego, według II części dokumentu ”Zasady sporządzania operatu ochrony ekosystemów lądo-
wych: leśnych i nieleśnych„. 

Drzewa zlokalizowane na terenie inwestycji są w dobrym stanie fitosanitarnym. Ocena wi-
talności drzew rosnących wzdłuż ulicy, analizowana w kontekście ich fazy rozwoju wynosi 3 
(Roloff). 

W śród zinwentaryzowanych drzew nie zaobserwowano pomników przyrody. Natomiast 
Topola włoska obiekt nr 1 i grochodrzew obiekt nr 31 są to drzewa o wysokich walorach kra-
jobrazowych. Występujące krzewy to: róża naturalna. 

Inwentaryzacja  
Szczegółowe zestawienie zinwentaryzowanego drzewostanu na terenie objętym inwestycją 

przedstawia tabela poniżej. W spisie inwentaryzacyjnym zamieszczono numer, nazwę łacińską 
jak i polską, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, 5cm oraz wysokość drzewa, zdro-
wotność oraz informację dotyczącą wycinki. Pomiar wysokości wykonano z wykorzystaniem 
dalmierza laserowego Nikon Forestry Pro. 

Lokalizacje poszczególnych obiektów roślinnych przedstawiono na planie sytuacyjnym – 
rys. 2. Na rysunku zinwentaryzowane drzewa i krzaki oznaczono numerem (liczbą porząd-
kową). 
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Tabela 1. Inwentaryzacja drzew znajdujących się na terenie inwestycji 

Nr Gatunek Nazwa łacińska 
Wiek 
[ lat ] 

Obwód 
pnia na 

h 5 [cm ] 

Obwód 
pnia na 

h 130 [cm] 

Wysokość 
[ m ] 

Zdrowotność 
/ uwagi 

1 Topola włoska (czarna) 
'Italica Populus nigra “Italica” 72 195 180 21,5  

2 Topola czarna Populus nigra 46 140 115 10  

3 Topola czarna Populus nigra 34 115 85 9,8  

4 Śliwa-wiśniowa Prunus cerasifera 26 65 65 2,5  

5 Śliwa domowa Prunus cerasifera 18 44 45 2,0  

6 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 48 120 120 9,2  

7 Brzozo brodawkowata Betula pendula 10 45 25 4,5  

8 Wiąz pospolity Ulmus minor 22 80 55 6,2  

9 Śliwa-wiśniowa  Prunus pissardii 26 65 65 4,2  

10 Śliwa-wiśniowa  
+ dzika róża  Prunus pissardi 20 65 50 3,4  

10a Dzika róża Rosa canina L.     1m 

11 Śliwa domowa Prunus cerasifera 24 85 60, 40 2,6 2 pnie 

12 Brzoza brodawkowata Betula pendula 16 65 40 5,6  

13 Wierzba biała  Salix alba 26 85 65 6,4  

14 Wierzba biała  Salix alba 16 50 40 5  

15 Wierzba biała  Salix alba 14 45 35 5  

16 Topola czarna Populus nigra 32 85 80 7  

17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 12 60 30 7  

18 Klon jesionolistny Acer negundo L 12 60 35, 30 6 2 pnie 

19 Orzech włoski  Julans regia 10 35 25 3  

20 Topola czarna Populus nigra 10 75 55 6,5  

21 Orzech włoski  Julans regia 22 75 55 7,0  

22 Orzech włoski  Julans regia 20 55 50 7  

23 Klon pospolity Acer platanoides 10 35 25 4  

24 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 12 42 30 6  

25 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 26 85 65 7  

26 Klon jesionolistny Acer negundo 16 50 40 6  
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Nr Gatunek Nazwa łacińska 
Wiek 
[ lat ] 

Obwód 
pnia na 

h 5 [cm ] 

Obwód 
pnia na 

h 130 [cm] 

Wysokość 
[ m ] 

Zdrowotność 
/ uwagi 

27 Klon jesionolistny Acer negundo 20 55 50 7  

28 Klon jesionolistny Acer negundo 14 65 35, 30 9 2 pnie 

29 Grusza Pyrus 22 85 55, 50 6 2 pnie 

30 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 16 75 40, 35 8 2 pnie 

31 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 66 190 165 9,8  

32 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 38 170 95, 85 6,4 2 pnie 

33 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 20 100 50, 45 7 2 pnie 

34 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 18 65 45 6,6  

35 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 72 180 180 9  

36 Wiąz pospolity Ulmus minor 24 125 60, 55, 
55, 45 8 4 pnie 

37 Klon pospolity Acer platanoides 30 95 75, 35 6 2 pnie 

38 Klon pospolity Acer platanoides 30 95 75 7  

39 Klon pospolity Acer platanoides 34 115 85 8  

40 Klon pospolity Acer platanoides 26 75 65 6  

41 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 44 145 110 8  

42 Lipa drobnolistna Tilia cordata 14 50 35 5,2  

43 Lipa drobnolistna Tilia cordata 18 60 45 5,2  

44 Lipa drobnolistna Tilia cordata 18 55 45 4,8  

45 Lipa drobnolistna Tilia cordata 10 35 25 1,7  

46 Lipa drobnolistna Tilia cordata 20 40 50 6  
 

4. Rozwiązania projektowe 

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej, na terenie Bydgoszcz w trój-
kącie wytworzonym przez ulice Kamienną – Fordońską oraz pętle tramwajową Wyścigowa 
o powierzchni około 1,18 ha. „Nudny” teren miejski projektuje się zamienić w atrakcyjną prze-
strzeń do relaksu, wypoczynku oraz edukacji. Poprawi to estetykę miejsca, wzbogaci walory 
krajobrazowe, siedliskowe oraz umożliwi poszerzanie wiedzy, przez młodych mieszkańców 
Bydgoszczy, w zakresie fauny i flory. Ponadto obniży emisję wysp ciepła, hałasu i smogu. 

Łąka kwietna wykonana zostanie na dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie do-
minują drzewa. Łąka kwietna dobrana będzie w skład gatunkowy, adekwatny do istniejących 
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warunków bytowych, tj. do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia, wilgotności 
i pH. 

Bardzo ważnym elementem jest zachowanie równowagi przyrodniczej, czyli funkcjonowa-
nie na projektowanym obszarze zarówno roślin jak i zwierząt zwłaszcza pszczół, biedronek 
i innych owadów, ale także jeży. Podstawowym elementem w rozwoju, trwałości i efektywno-
ści łąki kwietnej ma zapylanie kwiatów. Bez zapylania nie wytworzą się nasiona, a my nie 
będziemy korzystać z ich uprawy, nastąpi brak ciągłość łąki kwietnej. Dlatego też gdy w oto-
czeniu brakuje dla owadów kryjówek, należy zapewnić im odpowiednie „domki”. W tym celu 
projektuje się na analizowanym terenie budki dla zapylaczy, domki dla ptaków, miejsca do 
bytowania jeży i drobnych zwierząt.  

Ponadto zostanie zaprojektowana mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci. Aby 
podnieść walor edukacyjny przedsięwzięcia zostaną ustawione tablicę informacyjne prezentu-
jące najważniejsze gatunki roślin wchodzące w skład łąki i jej przeznaczenie. 

 

Uzasadnienie projektu 
Intensywny rozwój wielu miast skutkuje presją inwestycyjną na zagospodarowanie obsza-

rów niezabudowanych. W odpowiedzi powstał projekt na wyzwania społeczne i środowiskowe, 
który ma na celu podniesienie utraconych walorów przyrodniczych, niwelowania wysp ciepła, 
zanieczyszczeniu powietrza, niedoboru wody.  

Projekt wpisuje się w Błękitno – zieloną infrastrukturę dla łagodzenia zmian klimatu w mia-
stach. Łąka kwietna jest jednym z elementów „Błękitno – zielonej infrastruktury” jako kon-
cepcji miasta ogrodu, umożliwiającej mieszkańcom obcowanie z wieloma gatunkami rodzi-
mych roślin i kwiatów, gdyż łąka kwietna to najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne, w 
przeciwieństwie do miejskich trawników. Dzięki obecności miododajnych roślin kwitnących, 
stanie się miejscem do życia dla dzikich owadów zapylających. Łąki kwietne są też rezerwua-
rami wody opadowej, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych, nie odparowuje szybko z po-
wierzchni gruntu oraz ograniczają także poziom smogu w mieście. Łąka kwietna to także eko-
nomicznie uzasadniona alternatywa dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy 
pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do dwóch zabiegów koszenia w sezonie [1, 2]. 

 

Zasady ogólnodostępności 
Z zaprojektowanej łąki kwietnej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. 

Będzie ogólnodostępna. Będzie miejscem w którym botanicy i entomolodzy będą mogli pro-
wadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin.  

Mieszkańcy, w szczególności dzieci będą mogły poznawać różnorodność roślin oraz miej-
sca bytowania drobnych zwierząt. Na podkreślenie zasługuje fakt, dobrej dostępności do przed-
miotowego terenu. Dzięki istniejącej lokalizacji ścieżek rowerowych, przystanków komunika-
cji publicznej, dostęp do projektowanych terenów nie wymusza przechodzenia przez jezdnie 
ulic – co jest istotne z punktu widzenie opieki na małoletnimi. 
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4.1. Szczegółowe rozwiązania techniczne 
Projekt zakłada wykonanie kilku wyniesionych powierzchni „wysp” na których zostaną 

„założone” łąki kwietne. Pomiędzy projektowanymi „wyspami” pozostanie istniejący układ 
i forma terenu. Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane jest obecnym stanem gruntu. 
W większości przedmiotowy teren inwestycji, to pozostałość po miejscu składowania materia-
łów budowlanych, placu budowy – „Tramwaj – Fordon”. Co skutkuje niekorzystnymi warun-
kami do bezpośredniego posiania łąki kwietnej. W górnej warstwie występuje dużo pozostałość 
budowlanych tj. kruszywa, kawałków mas bitumicznych itp . – fot. 6.  
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Fot. 6a, b, c – grunt na analizowanym terenie (źródło własne) 

 
Powyższe powoduje, że aby dostosować grunt do siania łąki kwietnej należałoby zrekulty-

wować całą powierzchnię (wymienić górną warstwę gruntu). Dlatego też, bardziej korzystniej-
szym wydaje się pozostawienie istniejącego terenu w niezmienionej formie, gdzie występuję 
roślinność ruderalna, natomiast dla łąk kwietnych nasypać wspomniane „wyspy” z odpowied-
nio dobranej mieszanki glebowej (gleba + substrat). Na rys. 3 przedstawiono wyjściowa kon-
cepcję analizowanego obszaru, natomiast na fot. 7 przykładowe rozwiązania w postaci wysp 
kwietnych. Natomiast na rysunku nr 4 plan sytuacyjny projektowanego układu, a na rysunku 5 
przedstawiono szczegóły rozwiązań nasypanych wysp – przekroje poprzeczne oraz wymiaro-
wanie. Ziemia na wyspy, powinna być układana warstwami po około 20-30 cm i zagęszczana 
na każdej warstwie. Wysokości poszczególnych wysp, podane na rysunkach są wysokościami 
po zagęszczeniu. 
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Rys. 3 Wstępna koncepcja zagospodarowania analizowanego terenu 
 

   
Fot. 7 Przykłady wyniesionych wysp kwietnych 
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4.2. Techniczne elementy wykonania łąki kwietnej 

Przygotowanie terenu pod łąkę kwietną 
Istniejąca ziemie jest zmieniona antropogenicznie – zanieczyszczona. Posiada słabą miąż-

szość. Jest mocno zagęszczona – bardzo słabo przepuszczalna. 
Z tego też powodu proponuje się nasypać wyspy na których stworzy się odpowiednie wa-

runki dla rozwoju roślin tworzących łąki kwietne. Projektuje się wykonanie wspomnianych 
nasypów z gleby zwykłej, tj. przeciętna ziemia III/IV klasa bonitacyjna o pH zbliżonym do 
obojętnego 6,5-8,0. Przy czym należy użyć ziemi z bez inwazyjnych gatunków roślin tj. nawłoć 
kanadyjska, nawłoć późna, przymiotno kanadyjskie, przymiotno białe itd. 

Siew nasion 
 Oczyścić bezpośrednio przed wysiewem podłoże i wyrównać, aby zapobiec powsta-

waniu zastoisk wody co może powodować nierówne kiełkowanie. 
 Mieszankę nasion należy wysiać w ilości 3 g/m2. Mieszankę nasion należy dokład-

nie zmieszać z nośnikiem (wernikulitem lub piaskiem o frakcji 2mm-4mm). Ma to 
na celu zwiększenie objętości materiału siewnego dla równomiernego obsiewu. 
Przyjmuje się, że optymalne jest użycie 1,5 litra nośnika na 100g nasion. 

 Wysiew należy dokonać w jak najkrótszym czasie od ostatniej uprawy. Szybki wy-
siew nasion mieszanki łąki kwietnej jest korzystny ze względu na, iż z czasem na 
podłożu/substracie będą pojawiać się rozsiewane z wiatrem nasiona roślin niepożą-
danych (chwastów), 

 Nasiona po wysiewie powinny znaleźć się płytko pod powierzchnią gleby na głębo-
kości około 0,5 cm-1cm. Obsiewanie mniejszych obszarów dokonujemy siewni-
kiem do traw (doglebowo-najpłytsze ustawienie) lub siewnikiem rzutowym (po-
wierzchniowo-teren przegrabić drucianymi grabiami do liści). 

 Siew łąki kwietnej wykonywać wczesną wiosną tj. w miesiącu kwietniu oraz jesie-
nią, jeżeli temperatury nie będą ujemne. Siew jesienny, jest najbardziej zbliżony do 
naturalnego cyklu życia roślin. Przy sprzyjających warunkach większość nasion 
skiełkuje jeszcze jesienią i przezimuje w postaci młodych roślin z wykształconymi 
rozetami liściowymi i systemami korzeniowymi. Jesienią nasiona możemy wysie-
wać do czasu aż grunt zostanie zmrożony. Jeśli nasiona zostaną wysiane zbyt późno, 
nie zdążą skiełkować przed zimą i zaczną swój cykl życiowy w kolejnym sezonie. 
Miesiące letnie z uwagi na temperatury i susze nie są dobre do zakładania łąk kwiet-
nych. W takich warunkach świeżo skiełkowane siewki mogą łatwo wyschnąć i za-
ginąć, a na ich miejsce chętnie wejdą niechciane rośliny, zwane chwastami. Ponadto 
przy siewie letnim może być za późno aby wszystkie rośliny zdążyły zakwitnąć, 
a co za tym idzie, nie wytworzą przed zimą nasion. 

 Podlanie łąki kwietnej po wysiewie, w okresach suszy. Podlewać równomiernie. 
By unikną szoku dla roślin oraz spalenia, niedopuszczalne jest podlewanie w okresie 
nasłonecznienia. 
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Pielęgnacja łąki kwietnej 
 Koszenie 2 razy w roku, nie wcześniej niż w lipcu (po tym jak większość wiosen-

nych roślin zdąży przekwitnąć i zawiązać nasiona). Wykonujemy to kosiarką, kosą 
tradycyjną lub spalinową na wysokości 7-10 cm, pozostawiamy pokost na łące, aby 
wyschły i wysypały nasiona, suche siano po kilku dniach zebrać. 

 Łąk kwiatowych nie nawozi się. 
 W okresie od 1 do 2 miesięcy, od wykiełkowania materiału roślinnego łąki kwietnej, 

należy dokonać oceny zachwaszczenia ternu łąk oraz terenu na którym przeprowa-
dzono wzbogacanie roślin kwiatowych. Powyższą ocenę uzgodnić z WGK (Wydział 
Gospodarki Komunalnej UM Bydgoszczy). W przypadku gdy pojawi się zbyt dużo 
chwastów, należy przeprowadzić odchwaszczenie, poprzez skoszenie łąki nad zie-
mią na wysokości 10 do 15 cm. 

Standard materiału siewnego 
 Materiał roślinny powinien być suchy, nie zawilgocony, bez śladów pleśni. 
 Nie powinien zawierać zabrudzeń typu: piasek, pyłu z młócenia. 
 Mieszanka nasion wielogatunkowa o różnych wymaganiach, mieszanka musi za-

wierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej stre-
fie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów atmosferycznych. 

 Mieszanka nasienna powinna zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin, bez uzna-
nych za inwazyjne. 

 Mieszanka nasienna nie może zawierać więcej niż 20% traw (kostrzewa owcza, ko-
strzewa czerwona, wiechlina łąkowa). 

 Mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwietnia (min, 4miesiące). 
 

4.3. Materiał roślinny 
Skład mieszanki dla terenu łąki kwietnej i dla terenu wzbogacenia roślin kwiatowych za-

projektowano z 42 roślin. Skład mieszanki przedstawiono poniżej: 
 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 

1 Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria 22 Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum 

2 Kąkol polny Agrostemma githago 23 Świerzbnica polna Knautia arvensis 

3 Rumian polny Anthemis arvensis 24 Len zwyczajny Linum usitatissimum 

4 Rumian barwierski Anthemis tinctoria 25 Ślaz zygmarek Malva alcea 

5 Chaber bławatek Centaurea cyanus 26 Lucerna nerkowata Medicago lupulina 

6 Chaber łąkowy Centaurea jacea 27 Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis 

7 Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare 28 Sparceta siewna Onobrychis viciifolia 

8 Złocień polny Glebionis segetum 29 Mak polny Papaver rhoeas 

9 Złocień właściwy Leucanthemum vulgare 30 Pasternak zwyczajny Pastinaca sativa 
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10 Len trwały Linum perenne 31 Babka lancetowata Plantago lanceolata 

11 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 32 Babka średnia Plantago media 

12 Ślaz dziki Malva silvestris 33 Szałwia łąkowa Salvia pratensis 

13 Mydlnica lekarska Saponaria officinalis 34 Szałwia omszona Salvia nemorosa 

14 Cieciorka pstra Securigera varia 35 Krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor 

15 Koniczyna łąkowa Trifolium pratense 36 Rumianek pospolity Matricaria recutitia 

16 Krwawnik pospolity Achillea millefolium 37 Bniec biały Silene latifolia ssp. alba 

17 Zawciąg pospolity Armeria maritima 38 Lepnica rozdęta Silene vulgaris 

18 Kminek zwyczajny Carum carvi 39 Werbena pospolita Verbena officinalis 

19 Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa 40 Dziewanna pospolita Verbascum nigrum 

20 Cykoria podróżnik Cichorium intybus 41 Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 

21 Marchew zwyczajna Daucus carota 42 Lebiodka pospolita Origanum vulgare 

 
Dla szybszego pokrycia obsianego terenu należy dodać około 20% traw. Jako trawy należy 

użyć następujących odmian w równych proporcjach: kostrzewa owcza (Festuca ovina), ko-
strzewa czerwona (Festuca rubra), wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.). 

 
W zaznaczonych projektowanych miejscach wzbogacenia roślin kwiatowych, należy odpo-

wiednio przygotować grunt. W tym celu należy przeprowadzić kultywację albo intensywną 
wertykulację terenu. Następnie resztki roślin należy wygrabić. Na tak przygotowany teren na-
leży wysiać nasiana i zwałować.  

Nasadzenia 
Koncepcja projektowa uwzględnia również nasadzenia drzew – Glediczja trójcierniowa 

odm.”Elegantissima” (Gledistsia triacanthas „Elegantissim”). Należy nasadzić 3 drzew o na-
stępującej charakterystyce: Pa220, 14-16 x3 i zabezpieczeniu bryły korzeniowej B+S. 

Drzewa powinny być minimum 3-krotnie szkółkowane. Bryła korzeniowa powinna być do-
brze przerośnięta i odpowiednio duża. Bryły powinny być zabezpieczone workiem jutowym 
lub pojemnikiem. 

Jeżeli drzewo zabezpieczone jest jutą nie należy jej usuwać podczas sadzenia. Materiał za-
bezpiecza bryłę korzeniową przed rozpadnięciem. W trakcie sadzenia można jedynie rozluźnić 
wiązanie przy szyjce korzeniowej. Korona drzew powinna być prawidłowo uformowana, pędy 
nie powinny być przycięte. Pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmiesz-
czone. Pień powinien być prosty i bez uszkodzeń. 

Wszystkie sadzonki powinny być zdrowe, bez widocznych na liściach objawów chorobo-
wych i śladów żerowania. 
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Nasadzenie zrealizować zgodnie z „Wytycznymi sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach 
będących własnością Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz”, 
tzn.: 

Sadzenie drzew: 
 wykopać doły pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1,5 m3; 
 wypełnienie wykopanych dołów ziemią ogrodniczą (1,5 m3 pod każde drzewo) o pH 

właściwym dla danego gatunku sadzonych drzew, (z udziałem co najmniej 15 % 
gliny, zawartość materii organicznej 5%, o strukturze gruzełkowatej i wolnej od 
chwastów trwałych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrożelu i obornika 
granulowanego (wg zaleceń producentów); 

 wykopane doły należy zgłosić inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez 
niego kontroli i akceptacji; 

 posadzić drzewa z uzupełnieniem podłoża, zagęścić grunt i obficie podlać; 
 wykonać miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istnieją-

cego terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyle-
głych obszarów; 

 opalikować drzewa: 
 trzy pale drewniane dł. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać 

nad gruntem) impregnowane środkami (bezbarwnymi) przedłużającymi trwa-
łość drewna, pale o średnicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie półwałkami dłu-
gości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na dwóch wysokościach (dolna listwa po-
dwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), drzewo ustabilizowane do pali pa-
sami; 

 wyściółkować misy korą, warstwą gr. 5 cm; 
 wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym; 
 wywieść odpady. 

Sadzenie krzewów: 
 należy użyć materiału roślinnego z gołym korzeniem, z minimum 3 – 5 pędów, co 

najmniej 30 cm wysokości; 
 rośliny zdrowe, bez uszkodzeń na pędach; 
 wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady 

żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia 
i martwica na korze korzeni i części nadziemnych; 

 należy wykorytować całą powierzchnię przeznaczoną na korzeń na głębokość 
30 cm,  

 obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 15 cm warstwą ziemią ogrodniczej 
(z udziałem co najmniej 15 % gliny, zawartość materii organicznej 5%, o pH 5,7 – 
6,5), o strukturze gruzełkowatej i wolnej od chwastów trwałych (perz, topinambur, 
oset, itp.), z dodatkiem hydrożelu i obornika granulowanego (wg zaleceń producen-
tów); 

 uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej przyległych terenów, zagęszcza-
jąc poszczególne warstwy gruntu wodą; 

 w przygotowane podłoże, poniżej 5 cm od przyległych nawierzchni, posadzić ro-
śliny, a następnie uzupełnić warstwą kory do wysokości przyległych nawierzchni  
(ok. 5 cm grubości); 

 wywieźć odpady. 
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Pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów: 
 pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia; 
 w okresie pielęgnacji należy: systematycznie podlewać rośliny w okresie wegetacji 

(od maja do września - co ok. 2 tygodnie), nawozić co najmniej raz w sezonie we-
getacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, usuwać odrosty, od-
chwaszczać misy wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od 
maja do września), uzupełniać paliki i poprawić wiązania na bieżąco, poprawiać 
misy wokół drzew i uzupełniać korą wiosną każdego roku; 

 w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, 
zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej 
w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności wykonawcy nasadzeń przez in-
spektora WGK lub w terminach określonych umową; 

 usunięcie palików i wiązań po okresie 3 letniej pielęgnacji, pozostawić paliki w uza-
sadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK. 

 

4.4. Elementy dodatkowe 
Koncepcja projektowa zakłada wykonanie elementów małej architektury oraz domków dla 

zapylaczy, jeży oraz ptaków. Szczegóły lokalizacji tych elementów przedstawiono na rysunku 
– plan sytuacyjny. 

Domki dla zapylaczy 
Projekt zakłada wykonanie 3 „hoteli” dla zapylaczy, o wymiarach 100 x 50 15 cm, usta-

wionych na dwóch drewnianych palach akacjowych o średnicy 10 cm wkopanych na około 
70 cm (ustabilizowane kamieniami) i wystających ponad teren tak aby dół hotele był na około 
1,0 m nad gruntem. Hotel dla owadów wykonany będzie z drewna akacjowego i wypełniony 
będzie trzciną. Na fot. 8 przedstawiono hotel dla zapylaczy. 

 

 
Fot. 8 Hotel dla zapylaczy (źródło: Fundacja Łąka, Warszawa) 
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Domki dla ptaków 
Projekt zakłada wykonanie i zawieszenie na drzewach 7 domków dla ptaków, o wymiarach 

17,1 x 21,2 39 cm, wykonany z drewna sosnowego. Na fot. 9 przedstawiono domek dla ptaków 
(źródło: https://gardenlove.pl/domki-dla-ptakow) – lub równoważny. 

 

 
Fot. 9 Domek dla ptaków (źródło: https://gardenlove.pl/domki-dla-ptakow/270-budka-legowa-do-

mek-dla-sikory-bogatki-z-mozliwoscia-obserwacji-8714982000126.html) 
 

Kosz na śmieci 
Projekt zakłada się ustawienie 3 koszy na śmieci ustawione na gruncie, rozmieszczone w 

poszczególnych częściach terenu. Na fot. 10 przedstawiono  kosz na śmieci lub równoważny 
(www.artbud.pl kod art. ID: 31786 Kod produktu: Kosz 102). 

 

 
Fot. 10 Kosz na śmieci (źródło: https://www.artbud.pl/pl/p/Kosz-betonowy-szesciokatny-40-litrow-

/31786) 
 

Domki dla jeży 
Projekt zakłada wykonanie 1miejsca bytowania dla jeży („domek”). Zostaną one wykonane 

z drewna akacjowego, podwójnie impregnowane naturalnym pokostem lnianym. Poszczególne 
elementy powinny być precyzyjnie docięte i skręcone nierdzewnymi wkrętami. Domek należy 
lekko wkopać w projektowanych nasypanych wyspach łąk kwietnych. 
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Fot. 11 Domek dla jeży (źródło: https://www.mkwpracownia.pl/budki-i-schronienia-dla-ssa-

kow/budki-dla-innych-sakow/budka-dla-ssakow-typ-jez) 
 

Ławki 
Projekt zakłada zlokalizowanie 8 ławek wykonanych z wykorzystaniem istniejących na te-

renie kłód drewna akacjowego. Należy z nich wybrać najbardziej proste, pociąć na około 2,0m. 
Ociosane, okorowane kłody olejować dwukrotnie. Zamontować na podporach wykonanych 
również z istniejącego materiału. Prototyp ławki należy przedstawić do akceptacji 
WGK UM Bydgoszczy. Niewykorzystane drewno należy wkomponować w łąkę kwietną, lo-
kalizację należy uzgodnić z WGK UM Bydgoszczy. Na szkicu poniżej przedstawiono wizuali-
zację projektowanej ławki. 

 
Szkic ławki wykonanej z istniejących kłód drewna. 
 

Tablica informacyjna 
Projekt zakłada wykonanie 2 tablic informacyjnych, opisujących zalety łąk kwietnych oraz 

informujących o użytych roślinach tworzących zaprojektowaną łąkę kwietną.  
Tabliczka powinna być wykonana z płyty dibond grubości 3 mm, z nadrukiem bezpośrednio 

na wierzchu płyty kompozytowej, o wymiarach 100 x 75 cm lub tablica równoważna. Tablice 
należy montować na dwóch palach z drewna akacjowego, wkopanych na około 70 cm (ustabi-
lizowane kamieniami) o przekroju 10 x 10 cm. Zagłębione w ziemi gwarantujące stabilność 
konstrukcji. Na fot. 12 przedstawiono przykład tablicy informacyjnej. 
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Fot. 12 Przykładowa tablica informacyjna (źródło: https://mentorsklep.pl/pl/p/Tablica-Edukacyjna-

Laka-kwietna/2859 ) 
 

Fundamenty betonowe 
Na terenie inwestycji znajdują się dwa bloki – fundamenty betonowe – o wymiarach 

2,3 x 4,0 x 0,5. Fot. 13 przedstawiono przedmiotowe „bloki” betonowe. 
 

 
A) Blok A 
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B) Blok B 
Fot. 13 Bloki betonowe występujące na terenie inwestycji 
 
Przedstawione bloki należy zagospodarować na element wypoczynkowy. Na szkicach po-

niżej przedstawiono wizualizację wspomnianego elementu małej architektury. 
 

 
Szkice elementu małej architektury wykonany na „bazie” bloku fundamentowego. 
 
W celu uzyskania projektowanych powyższych detali należy betonowe postument obłożyć 

drewnem tworząc dwa tarasy, tj.:  
 oczyścić powierzchnie z zanieczyszczeń; 
 przyciąć wystające metalowe pręty; 
 wykonać konstrukcję z profili ocynkowanych zamkniętych 30x30, która będzie sta-

nowić bazę do położenia wierzchnich desek; 
 płaskowniki powinny być rozkładane w odległości ok. 50 cm od siebie; płaskowniki 

umieść prostopadle do kierunku układania samych desek, by przeciwdziałać prze-
ciążeniom, płaskowniki układać równolegle do dłuższej krawędzi betonowego 
bloku; 

 mocowanie desek akacjowych o wymiarach 230x12x3cm z przerwami miedzy nimi 
około 3-5 mm. 
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4.5. Zakres robót 
 

Lp. Nazwa zadania 
Ob-

miar 
1. Dowóz i rozplantowanie ziemi 682 m3 
2. Mieszanka nasion wraz z wysiewem (teren łąk kwietnych) 2623 m2 
3. Mieszanka nasion wraz z wysiewem (teren wzbogacenia roślin kwiatowych) 1648 m2 
4. Podlewanie początkowe 4271 m2 
5. Koszenie / odchwaszczanie (3 krotnie) 4271 m2 
6. Drzewa+sadzenie+pielęgnacja (Glediczja trójcierniowa odm.”Elegantissima”) 3 szt. 
7. Dzika róża + sadzenie + pielęgnacja (Moje Hammarberg) – 3 szt./m2 410 m2 
8. Domki dla jeży (wraz z montażem) 1 szt. 
9. Domki dla ptaków (wraz z montażem) 7 szt. 

10. Hotele dla zapylaczy (wraz z montażem) 3 szt. 
11. Kosze na śmieci (wraz z montażem) 3 szt. 
12. Wykonanie ławek  8 szt. 
13. Tablice informacyjne (wraz z montażem) 2 szt. 
14. Zagospodarowanie bloków betonowych 2 szt. 

 

5. Uwagi 

Jako możliwość zwiększenia atrakcyjności analizowanego terenu możliwe jest wykonanie 
pod wiaduktami ogrodu deszczowego. Teren pod wiaduktami z uwagi na zacienienie jest nie-
korzystny dla rozwoju roślin natomiast może być bardzo dobrym terenem do zagospodarowania 
wody np. z odwodnienia wiaduktu.  
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