ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ
W KATOWICACH

Nasz Park
Dzielnicowy
BI ULE T Y N

SA MO R ZĄD O WY

ROK

2013

GRANICE OBSZARU
TEREN ZLOKALIZOWANY
POMIĘDZY ULICAMI:
SMUGOWĄ, ADAMCZYKA,
WANTUŁY I LNIANĄ
POWIERZCHNIA OBSZARU:
OK.3,50 ha

GŁÓWNE ZALETY
PROJEKTOWANEGO
TERENU
SPRZYJAJĄCA LOKALIZACJA
 BLISKOŚĆ GŁÓWNEJ DROGI
ZAPEWNIA ŁATWY DOJAZD
DO PARKU
 BLISKOŚĆ SZKOŁY UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z PARKU
UCZNIOM

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
PROJEKTOWE


ZACHOWANIE NATURALNEGO CHARAKTERU PROJEKTOWANEGO PARKU
 UMOŻLIWIENIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PARKU
 UMOŻLIWIENIE UŻYTKOWNIKOM OBCOWANIA Z NATURĄ I POZNAWANIA JEJ
WALORÓW

 ZRÓŻNICOWANA RZEŹBA
TERENU DAJĄCA NOWE,
SZERSZE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE
 CENNY DRZEWOSTAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DUŻYCH, STARYCH DRZEW (TRZY DRZEWA POSIADAJĄ ROZMIARY
POMNIKOWE!)
WODA
 TEREN POPRZECINANY CIEKAMI WODNYMI
 ISTNIEJĄCY STAW Z BOGATĄ
FLORĄ I FAUNĄ
 ŹRÓDEŁKO MARTA

Nasz Park
Dzielnicowy

PROPOZYCJE ZAKŁADU
ZIELENI MIEJSKIEJ
DOTYCZĄCE
ZAGOSPODAROWANIA
PRZYSZŁEGO PARKU

Proponuje się wykorzystanie dwóch typów sieci komunikacyjnych:
 Ścieżki naturalne typu HanseGrand lub TerraWay
 Drewniana kładka na palach przebiegająca przez podmokłe fragmenty parku, a także
wzdłuż brzegu zbiornika, tak aby umożliwić bezpośredni kontakt z wodą osobom
odwiedzającym park.
 Przeprowadzenie ścieżek wzdłuż osi widokowych o największych walorach krajobrazowych i
przyrodniczych.
 Utworzenie punktów widokowych w najatrakcyjniejszych krajobrazowo miejscach na terenie
przyszłego parku.
 Zbudowanie większości elementów małej architektury z naturalnych materiałów (drewna, kamienia itd.).
 Ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż ścieżek parkowych.
 Oczyszczenie istniejącego zbiornika w południowej części opracowania. Zakłada się odtworzenie
jego linii brzegowej.
 Umocnienie istniejących cieków wodnych:
 obudową kamienną (cieki najbardziej reprezentacyjne wzdłuż istniejącej wybrukowanej alei przebiegającej przez park); faszyną (pozostałe cieki przepływające przez „wnętrze” parku)
 Zaakcentowanie istniejącego źródełka Marta (obudowanie wylotu źródła kamieniami).
 Utworzenie punktu obserwacyjnego zwierząt
 Ustawienie rzeźb zwierząt w naturalnej skali lub większych – elementy landartu
 Utworzenie naturalnej łąki mającej walory przyrodnicze, krajobrazowe, a także edukacyjne;
 utworzenie strefy ochronnej dla domostw przy ul.Smugowej
 Utworzenie miejsca edukacyjnego dla dzieci (z tablicami edukacyjnymi umożliwiającymi gry i
zabawy dzięki, którym będą miały możliwość rozwijania wiedzy na temat flory i fauny terenów
leśnych i parkowych).
 Utworzenie ścieżki zdrowia ze sprzętami umożliwiającymi proste ćwiczenia na terenie parku.
 Utworzenie lasku brzozowego jako atrakcji krajobrazowej.
 Zainstalowanie monitoringu na terenie parku!
 Zaprojektowanie oświetlenia w parku.

PROPOZYCJE PROJEKTOWE
ZAPROPONOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW
WŁĄCZONE DO KONCEPCJI














„postawić budki godowe dla nietoperzy”
„utworzyć kącik szachowy”
„ustawienie betonowych stolików do gry w ping-ponga”
„oznaczone ścieżki biegowe”
„Tablica instruktażowo-informacyjna do nornic walking – oznaczenie długości ścieżek”
„Ustawienie tablic informacyjnych przy wejściu do parku wraz z regulaminem”
„Posadzenie kasztanowca dla dzieci przedszkolnych”
„Wyciąć lub skrócić i ukształtować stary drzewostan wzdłuż „rzeczki” od szkoły do ul.Boya Żeleńskiego”
„Postawienie pojemników na psie odchody lub WC dla psów”
„strefę edukacyjną przenieść w pobliże strefy fitness, a strefę kwiatową powiększyć w planach o
strefę edukacyjną”
„Istniejącą kanalizację burzową przykryć i połączyć do cieku wodnego. Wodę ze źródła poprowadzić nową nitką w kierunku łąki kwietnej w linii falistej. W okolicy łąki kwietnej utworzyć mały
zbiornik, z którego poprzez wodospad wodę skierować do zbiornika wodnego. Będzie to dopływ
wody natlenionej co umożliwi życie w stawie (ryby, żaby)”
„Toaleta” „w okolicy strefy fitness i grilla, toaleta typu sławojka”

