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ZIELONY PRZYSTANEK - RZUT W SKALI 1:500

LEGENDA:

PROJEKTOWANA ŁAWKA Z OPARCIEM

ZDRÓJ Z WODĄ PITNĄ DWUFUNKCYJNY

SŁUPEK - ŁADOWARKA USB, 230V, INDUKCYJNA QI

KOSZ NA SMIECI POJEDYNCZY

KOSZ NA SMIECI Z SEGREGACJĄ

OZDOBNE OBRZEŻE RZABATY

PROJEKTOWANE DRZEWA LIŚCIASTE

PROJEKTOWANA ZIELONA ŚCIANA

PROJEKTOWANA RABATA BYLINOWA
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podziemna instalacja elektryczna

instalacja kanalizacyjna

ts podziemna instalacja telekomunikacyjna

ciąg pieszy, chodnik

pas ruchu

PROJEKTOWANY SPOCZNIK Z OPARCIEM

BERGENIA SERCOWATA Bergenia cordifolia ŻURAWKA OGRODOWA `Forever Purple` Heuchera

UBIOREK WIECZNIEZIELONY Iberis sempervirens

LAWENDA WASKOLISTNA `Hidcote`
Lawandula angustifolia

TURZYCA JAPOŃSKA `Ice Dance`- Carex morrowii

w instalacja wodna

granica działek

Wiśnia piłkowana`Amonogawa`- forma pienna Wiśnia piłkowana`Amonogawa`- forma soliterowa wielopienna

WIŚNIA PIŁKOWANA`Amonogawa`- kwiaty

TRZCINNIK OSTROKWIATOWY ̀ Carl Foerster`- Calamagrostis x acutiflora JERZÓWKA PURPUROWA - Echinacea purpurea

Proponowany dobór roślin dla zielonego przystanku: drzewa w formie kolumnowej, byliny, krzewinki

DOBÓR ROŚLIN:

1. Wiśnia piłkowana `Amonogawa`- Prunus serulata             3 szt.
2. Trzcinnik ostrokwiatowy `Carl Foerster` - Calamagros�s x acu�flora  50 szt.
3. Jeżówka purpurowa - Echinacea purpurea       50 szt.
4. Tulipan botaniczny Tarda 25/m2              250 szt.

LEGENDA:
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3/40

Projekt budowlany rabaty ozdobnej w nawierzchni chodnika

4/250

TULIPAN BOTANICZNY TARDA- tulipa

SMAGLICZKA SKALNA - alyssum saxatile

STACHYS WEŁNISTY - Stachys lannataKRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY-

POSŁONEK OGRODOWY- i

ZIELONY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W CENTRUM MIASTA
PRZYSTANEK PRZY UL. WESTERPLATTE

OPRACOWANIE I PROJEKT: Agnieszka Kochańska
                architekt krajobrazu

Ławka z oparciem

Słupek ładowarka usb, 230 V, indukcja Qi

Zdrój z woda pitną

Kosz do segregacji odpadów Obrzeże zabezpieczające rabatę

WYPOSAŻENIE ZIELONEGO PRZYSTANKU

Podparcie z drewnianym szyldem

ko 200 w
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BUDYNEK "DOMY TOWAROWE CENTRUM'

PAS RUCHU

AL. WESTERPLATTE

AL. WESTERPLATTEAL. WESTERPLATTE

MAPA-INFO

Przystanek znajduje się na zabetonowanym chodniku przy blaszanej ścianie budynku. W otoczeniu nie ma drzew ani trawników. Niewielka przestrzeń ciągów pieszych generuje duży ruch pieszych w tranzycie.
 Głównym elementem roślinnym przystanku jest wertykalny ogród, którym jest zielona ściana. Konstrukcja jest niezależna od wiaty przystankowej montowana na gruncie. Rośliny dobrane do kompozycji eksponowane są na
dwóch stanowiskach: słonecznym i zacienionym. Rośliny budujące ściany są w większości zimozielone co znaczy, że ich liście zdobią je przez cały rok. Duża różnorodność roślin zapewni aspekt ozdobny a ich różne okresy
kwitnienia nadadzą miejscu zmienność w okresie całego okresu wegetacyjnego. Wszystkie rośliny dobrane do projektu są wieloletnie i dostosowane do trudnych warunków miejskich. Ogrody wertykalne będą wyposażone w
system nawadniania automatycznego.
 Mimo niewielkiej przestrzeni wygospodarowano miejsce na posadzenie drzew w gruncie. Będą to drzewa o pokrojach kolumnowych z koronami od samej ziemi. Przestrzeń pod drzewami obsadzona będzie bylinami i
tulipanami botanicznymi. Proponowany gatunek to Wiśnia piłkowana `Amonogawa`. Przestrzeń pod drzewami obsadzona będzie bylinami i tulipanami botanicznymi.  Bardzo ozdobny efekt kwitnienia będziemy podziwiać w
maju. Jesienią z kolei przepięknie przebarwi się na pomarańcz i czerwień. Drzewo nie wydaje owoców.
 Wyposażenie przystanku będzie uzupełnione o dodatkowe ławki, poczekajki, zdrój z woda pitną i ładowarki do urządzeń elektronicznych.

Ubiorek wieczniezielony

Lawenda wąskolistna

Turzyca japońska `Ice Dance`

Bodziszek czerwony `Tiny Monster`

zbiornik na wodę i instalację zasilającą

Trzmielina Fortunego `Emerald Gaiety`

PROJEKT KONCEPCYJNY ZIELONEJ ŚCIANY

WIDOK OD UL. WESTERPLATTE  -  EKSPOZYCJA POŁUDNIOWA


