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LEGENDA
drzewo liściaste

krzew liściasty

krzew iglasty

rabata

żywopłot liściasty 
strzyżony 

Koncepcja zagospodrowania terenu

N

Roslinnosc

12. Bodziszek czerwony 
'Max Frei'  

(Geranium sanguineum) 

13. Bodziszek 
kantabryjski 

‚Harz'   
(Geranium ×cantabrigiense) 

14. Czyściec wełnisty 
'Silver Carpet'  

(Stachys byzantina) 

15. Goździk brodaty  
(Dianthus barbatus) 

16. Goździk 
kropkowany

'Albiorus'  
(Dianthus deltoides) 

18. Macierzanka 
cytrynowa 

‚Aureus'   
(Thymus ×citriodorus) 

19. Mięta wonna 
'Variegata'  

(Mentha suaveolens) 

20. Szałwia omszona 
'Amethyst'  

(Salvia nemorosa) 

21. Żurawka 
amerykańska 

‚Dale' 
(Heuchera americana) 

1. Jarząb pospolity 
‚Aspleniifolia' 

(Sorbus aucuparia) 

2. Klon polny 
'Nanum' 

(Acer campestre)

3. Berberys Thunberga 
'Bagatelle' 

(Berberis thunbergii) 

4. Perowskia 
łobodolistna 
‚Blue Spire'  

(Perovskia atriplicifolia) 

5.Pęcherznica 
kalinolistna 

LADY IN RED 'Tuilad'  
(Physocarpus opulifolius) 

6. Pęcherznica 
kalinolistna 

'Luteus'  
(Physocarpus opulifolius) 

7. Tawuła japońska
 'Anthony Waterer'  

(Spiraea japonica) 

8. Tawuła japońska
‚Goldmound' 

(Spiraea japonica) 

9. Jałowiec łuskowaty 
‚Blue Star'  

(Juniperus squamata) 

10. Jałowiec płożący
'Limeglow'  

(Juniperus horizontalis) 

11. Sosna kosodrzewina
odm. Pumilio 

(Pinus mugo) 

22. Kostrzewa sina
'Blauglut'

(Festuca glauca) 

23. Ostnica 
cienkolistna 

(Stipa tirsa)

24. Rozplenica japońska
'Hameln' 

(Pennisetum alopecuroides) 

26. Stokrotka
pospolita 

(Bellis perennis) 

27. Szarek groniasty 
(Muscari neglectum) 

17. Lebiodka pospolita 
'Compactum'   

(Origanum vulgare) 
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Wizualizacje

25. Cebulica syberyjska 
(Scilla siberica) 

widok z gory

elementy malej architektury

rabaty kwiatowe

podesty

plac zabaw

plac centralny

Projekt podwórka „Mały Bronx” został stworzony zgodnie z wytycznymi mieszkańców. Koncepcja przewiduje 
stworzenie miejsca integracji. Wypoczynek ułatwi projektowane wyposażenie. Stabilne ławki, odporne na 
uszkodzenia i oświetlenie LED uprzyjemnia chwile spędzane na świeżym powietrzu. Dla najmłodszych 
przewidziano budowę naturalnego placu zabaw, którego atrakcją będzie ścieżka sensoryczna wspierająca 
rozwój maluchów, zaś wiklinowe szałasy pobudzają wyobraźnię i motywują do twórczej zabawy. Z myślą o 
młodzieży, a także dorosłych lubiący aktywność zyczną, zaproponowano boisko do gry w piłkę siatkową, 
inspirowane boiskami plażowymi. 

„Podwórka z Natury” stawiają na roślinność, jednak główną bolączką przestrzeni przy ul. Limanowskiego są 
słabe warunki dla rozwoju roślin. Dlatego dobrane zostały przede wszystkim gatunki o płytkim systemie 
korzeniowym i dużej odporności na niedobory wody. Pęcherznice (Physocarpus opulifolius), tawuły (Spiraea 
japonica) i berberysy (Berberis thunbergii) są krzewami prostymi w uprawie, nie mającymi dużych wymagań 
siedliskowych. Ich uzupełnienie stanowią proste gatunki bylin o pięknych kwiatach, oraz trawy o ciekawym 
pokroju. Odmiany dobrano tak, aby ich dostępność i koszty nie były problemem. 

Maly Bronx
Miejski program rewitalizacji Olsztyna „Podwórka z natury” 
Podwórko przy ul. Limanowskiego
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