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Ogród zmysłów

Inwentaryzacja

Legenda

Ciągi piesze

Drzewa

Wąwóz

Wysokie trawy

Część o natężeniu zmysłów

Rabaty z roślinami ozdobnymi

Plac z siedziskiem i bramą

Akcent z rzeźbą

Miejsce do zagospodarownia np. na plac zabaw lub wybieg dla psów

Wejście do wąwozu

Ścieżka nad wąwozem

Wejście od ulicy Szafirowej 

Miejsce na wypoczynekPlac z siedziskiem i bramą prowadzącą do wąwozu

Widok na akcent  - podwyższony podest z rzeźbą

Opis zastosowanych rozwiązań

Założenie parkowe na osiedlu Poręba w Lulinie zaproje-

ktowane zostało w charakterze ogrodu zmysłów.

Główny ciąg pieszy od ulicy Szafirowej do Bursztynowej

został obsadzony krzewami i drzewami pachnącymi

podczas kwitnienia a później dającymi owoce. Teren

został wyposażony w małą architekturę min.

w siedzisko, bramę prowadzącą do wąwozu oraz rzeźbę

na podwyższeniu w intensywnej czerwonej barwie

z drewnianymi elemantami. Zastosowana forma w małej

architekturze jest dodatkowym bodźcem oddziałującym

na zmysł wzroku, akcentem zachęcającym do wejścia

i przyciągającym uwagę, atrakcyjnym o każej porze

roku. Dodatkowo ma podreślać prestiż tego miejsca

i przyczynić się do jego rozpoznawalności. Brama

prowadząca do wąwozu jest symbolicznym wejściem

w magiczny świat lasu, gdzie piękno przyrody działa

na zmysły. Schodząc po schodach za bramą przenosi-

my się w zupełnie inne otoczenie, które zadziwi nas

różnorodnością roślinności i różnicą wysokości terenu.

W wąwozie przewidziano zastosowanie nawierzchni

hansegrand a na pozostałych ciągach terraway.

W wąwozie w miejscach o największej różnicy terenu

proponuje się wybudowanie suchych murków. W części

słonecznej prowadzącej do wąwozu od ulicy Szafirowej

przewidziano rabaty bylinowe z gatunkami kwitnącymi

wiosną, latem i jesienią o różnej strukturze i wysokości.

Spis zieleni projektowanej

Trawy wieloletnie

1. Rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius

2. Drżączka średnia Breza media

3. Kostrzewa sina Festuca glauca

4. Perłówka orzęsiona Melica ciliata

5. Miskant chiński Miscanthus sinensis

6. Miskant cukrowy Miscanthus sacchariflorus

7. Turzyca zwisła Carex pendula

8. Kosmatka śnieżna Luzula nivea

9. Turzyca Geay`a Carex grayi -owoce w formie gwiazdek

10. Trawa pampasowa Cortaderia solloana

11. Kostrzewa miotlasta Festuca scoparia

12. Turzyca palmowa Carex muskingumensis

Trawy jednoroczne

1. Drżączka większa Briza maxima - ozodbne "szyszki chmielu"

2. Włośnica ber Seteria italica - nasiona jadalne - jak kasza

3. Rozplenica kosmata Pennisetum villosum - puszyste kwiaty

Paprocie

1. Długosz królewski Osmuda regalis

2. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare

3. Piórpusznik strusi Matteuccia struttiopteris

4. Zaznokcica skalna Asplenium trichomanes

5. Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium

6. Wietlica samicza Athyrium filix - femina

Byliny

1. Żurawka krwista Heuchera sanguinea

2. Żurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha

3. Aster gawędka Aster amellus

4. Barwinek pospolity Vinca minor

5. Dzwonek skupiony Campanula glomerata

6. Czyściec wełnisty Stachys byzantina

7. Goździk brodaty Dianthus barbatus

8. Macierzanka tymianek Thymus vulgaris ( krzewinka)

9. Heliotrop peruwiański Hekiotropium peruvianum

10. Lawenda wąskolistna Lavendula angustifolia

Rośliny dwuletnie

1. Firletka kwiecista Lychniscoronaria - stanowiska lekko zacienione

2. Naparstnca purpurowa Digitalis pirpurea - stanowiska lekko zacienone

3. Szczeć barwierska Dipsacus fullorum - stanowiska lekko zacienione

4. Miesiącznica dwuletnia Lunaria biennis - stanowiska lekko zacienione

5. Mak syberyjski Papaver nudicaule - wonna

6. Dziewanna jedwabista Berbascum mombyciferum - kutnerowata

Spis zieleni projektowanej

Krzewy i drzewa kwitnące na biało

1. Tawuła van Houtte`a Spirea x vanhouttei

2. Lilak pospolity Siringa vulgaris "Madame lemoine"

3. Magnolia Siebilda Magnolia sieboldi

4. Jaśminowiec wonny Piladeplhus coronarius

5. Dereń kousa Cornus kousa Hance

6. Wiśnia karłowa Prunus fruticosa

Krzewy i drzwewa kwitnące na bordowo / czerwono / fioletowo

1. Budleja Dawida Buddleja davidii

2. Świdośliwa olcholistna Amelancher alnifolia

3. Berberys Tunberga Berberis thunbergii 'Atropirpurea'
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