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I. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1. Podstawa formalna. 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

   -Zaleceń Inwestora 

2. Podstawa merytoryczna. 

   -Mapy sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500( przekazanej przez Inwestora). 

   -Wizji lokalnej. 

   -Obowiązujących przepisów i norm. 

 

II. PRZEDMIOT ,  ZAKRES  I CEL OPRACOWANIA. 

  Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne 

zagospodarowania terenów zielenią w miejscowości Stróże, na terenie działek nr ew. 1118/2, 

1121/1 Obr. Stróże, w bezpośrednim sąsiedztwie stadniny koni i Ośrodka Hipoterapii. 

 

  Przedmiotem projektu jest zmiana, która ma uporządkować przestrzeń obszaru oraz nadać 
mu nowe funkcje edukacyjne oraz wypoczynkowe w wyniku których Ośrodek stanie się 
kolejnym elementem coraz bogatszej oferty turystyczno- rekreacyjnej. 

 

Działania w tej części projektu obejmują tereny w centralnej części placu. 

Planuje się następujące elementy zagospodarowania: 

 

- ścieżkę edukacyjną wykonaną z kostki brukowej, 

- nasadzenia roślinne oraz założenie trawników, 

- ustawienie ławek i tablic edukacyjnych. 

       

    Zaprojektowana zieleń zgrupowana została przeważnie w regularnych, geometrycznych, 

skupieniach drzew i krzewów, dominują tu różnorodne grupy roślinności. Zaproponowane  

rozwiązanie ma na celu ład przestrzenny, czystość i harmonię, a także poprawę warunków 

estetycznych. 

Przy doborze roślinności oprócz walorów estetycznych, plastycznych i przestrzennych 

kierowano się takimi czynnikami jak: małe wymagania siedliskowe, odporność na 

zanieczyszczenia, mrozoodporność.  
 Wprowadzone gatunki drzew i krzewów stanowią element dekoracyjny nie tylko w okresie 

wiosenno- letnim, zostały zaprojektowane tak by stanowić interesujący akcent także jesienią i 
zimą, głównie ze względu na ciekawy pokrój, atrakcyjne wybarwienie liści, ozdobne 

owocostany, które posiadają także wartość biocenotyczną. Projektując obsady przywiązano 

szczególną wagę do tego aby teren był atrakcyjny o każdej porze roku wybierając różnorodną, 
idealnie skomponowaną roślinność. 
     Ponad to przy doborze materiału roślinnego kierowano się walorami krajobrazowo- 

przyrodniczymi terenu.  

 

       Celem projektu jest stworzenie właściwego charakteru terenu zapewniającego 

mieszkańcom wypoczynek i możliwość miłego spędzenia czasu (tj. spacery, naświetlania 

słoneczne, zabawa z dziećmi, itp.) oraz spotkań towarzyskich. 
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Charakterystyczne parametry obiektów: 
 
Ścieżki z kostki brukowej -409m2 

Obrzeża betonowe–618mb 

Obrzeżenie rabat PCV- 210mb 

Powierzchnia trawników przy ścieżce– 435m2 

 

Powierzchnia pod obsadzenia roślin –585m2 

Obrzeżenie rabat – 902mb 

 

Ilość roślin – 1846szt 

W tym: 

Byliny – 84szt 

Krzewy ozdobne –1752szt 

Drzewa wysokie – 10szt 

 

Powierzchnia trawników przy ośrodku– 3126m2 

 

Mała architektura: 

Ławki – 2szt 

Tablice edukacyjne/informatyczne- 4szt 

 

 
III. LOKALIZACJA. 
 

1.Ogólny opis terenu. 

Ośrodek powstał w 2003r jako element dużego kompleksu rehabilitacyjnego, należący do 

Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Jest on położony nieopodal centrum, 4 km na 

północ od Grybowa (25 km od Nowego Sącz, w spokojnej okolicy i jest wymarzonym 

miejscem do uprawiania czynnego wypoczynku zarówno korzystając z końskiego grzbietu jak 

i pieszych czy rowerowych wycieczek. W kierunku wsi Wyskitna wznosi się masyw Maślanej 

Góry (753 m) Gdzie znajdują się atrakcyjne tereny przeznaczone do jazdy wierzchem i 

bryczką (w sezonie zimowym saniami). Ze Stróż prowadzi również zielony szlak turystyczny 

im. Wincentego Pola oraz unikalny rezerwat cisów. Po trudach wycieczki można skorzystać z 

basenu, sauny, jacuzzi w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im Ojca Pio. 

Stróże to wioska, która ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom jak i 

odwiedzającym ją gościom. Malownicza okolica, dogodny dojazd, atrakcyjne warunki, 

nowoczesna infrastruktura dostosowana do osób niepełnosprawnych to główne atuty tej 

miejscowości. 

Ośrodek to przede wszystkim nauka jazdy konnej i hipoterapia. Znajdują się tu konie 

huculskie przyjazne i łagodne, konie czystej krwi arabskiej, kuce oraz polskie konie 

szlachetnej półkrwi.  Stajnia jest z wszechstronnymi boksami, myjką dla koni, krytą 
ujeżdżalnią i zewnętrznym trawiastym placem do jazdy. Zajęcia prowadzone są przez 

doświadczonych i pomocnych instruktorów jazdy konnej i hipoterapii.  

Od stycznia 2009 r. prowadzone są też zajęcia z dogoterapii.  
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2.Położenie działki. 
 

Opracowanie obejmuje teren zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Grybów, 

w miejscowości Stróże, na terenie działek nr ew.1118/2 Obr. Stróże, gdzie znajduje się 
stadnina koni i Ośrodek Hipoterapii. 

 

Teren posiada bezpośredni dojazd z drogi asfaltowej i nie jest ogrodzony. 

Na omawianym terenie znajduje się kompleks obiektów fundacji (hospicjum, stadnina koni).  

 

3.Istniejąca szata roślinna. 
 

Na opracowywanym terenie występują niskie drzewa liściaste, formy krzewiaste drzew oraz 

skupiska krzewów.  

Gatunki  nie należą do atrakcyjnych, czy cennych. 

 

4. Rys historyczny 

Historia 

Nazwa Stróże pochodzi najprawdopodobniej od słowa „stróża", które oznaczało w dawnej 

Polsce obowiązek ludności do okresowego stróżowania w grodach panującego, a później 

przekształciło się w oddawanie daniny w zbożu. 

Bolesław Chrobry przy ważnych szlakach, traktach prowadzących z Zakarpacia (wówczas 

Węgry) w głąb kraju, budował grody w celu obrony granic (przejść granicznych). Taki gród 

nosił nazwę „stróża" lub „strażą", od załogi warty stacjonującej w grodzie. W czasach 

Bolesława Chrobrego nie było gościńców ani umocnionych dróg, dlatego trakty prowadziły 

brzegami dolin rzek. W tym wypadku rzeka Biała, płynąca przez Stróże z południa na północ, 

stanowiąca prawy dopływ Dunajca, a mająca swe źródło w Karpatach, posiadała wyjątkowo 

dogodny do celów obronnych i strażniczych układ topograficzny. 
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Najstarsza wzmianka źródłowa o Stróżach pochodzi z roku 1288 i znajduje się w dokumencie 

Leszka Czarnego, który miał nadać klasztorowi tynieckiemu pozwolenie zakładania miast na 

prawie niemieckim i wsie podległe klasztorowi uwolnić spod jurysdykcji urzędów świeckich. 

Powyższa wzmianka świadczy o istnieniu miejscowości Stróże na przełomie XIII i XIV 

wieku. Podlegała ona klasztorowi Benedyktynów tynieckich i według ówczesnego 

zaludnienia wsi należących do tego klasztoru, mogła w XIII wieku liczyć nie mniej niż 10-15 

osadników. Stróże nie były osadzone na prawie niemieckim, nie spotykamy w niej bowiem 

urzędu sołtysa i sądownictwa przez niego sprawowanego. Ustrój gospodarczo prawny opierał 

się na prawie polskim, później zaś upodobnił się do wsi kolonizacyjnych na prawie 

niemieckim, z tą różnicą że miał sądownictwo patrymonialne, tj. sprawowane przez pana wsi. 

Na przełomie XIV i XV wieku Stróże pozostawały przechodnią własnością Stanisława 

Jeżowskiego herbu Strzemię, a następnie jego synów: Spytka i Mikołaja Jeżowskich. W 

nieokreślonych okolicznościach część Stróż przeszła pod władanie Stanisława Szalowskiego 

herbu Arzemio i Mikołaja Moykowskiego. 

Z tego też okresu pochodzą nazwy różnych dzielnic w Stróżach. Za panowania Władysława 

IV szerzyły się bunty przeciw uciskowi fizycznemu i moralnemu. Poddaństwo chłopów 

polegało w tym czasie na ograniczeniu osobistej wolności i stosunku prawnego do posiadania 

ziemi oraz sądownictwa. Kmieć był własnością dziedzica, który mógł rozporządzać nim jak 

przedmiotem, sprzedając go czy oddając w zastaw. W tym czasie wzrósł wymiar robót 

pańszczyźnianych, nękających wszystkich chłopów, co doprowadziło do emigracji ze Stróż 
kilku z nich wraz z rodzinami i dobytkiem na Węgry. Po poprawie sytuacji gospodarczej i 

zaprzestaniu ucisku, rodziny te wróciły do Stróż, otrzymując przydomek „Węgry". 

Na skutek zmiany ustroju administracyjnego i samorządowego (1 sierpnia 1934), gminy 

jednostkowe (wiejskie) Stróże Wyżne i Stróże Niżne zostały wcielone do Gminy Zbiorowej 

Bobowa, a zlikwidowane gminy otrzymały pierwotne nazwy "wsi". Na ich czele stał jeden 

sołtys (Władysław Forczek – mistrz ślusarski, prowadzący własny warsztat rzemieślniczy). 

Jego kadencja trwała aż do 1 stycznia 1956. 

W czasie I wojny światowej w rejonie Stróż toczyły się  walki, o czym świadczy cmentarz 

wojenny nr 131, gdzie pochowano 95 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 11 niemieckiej i 8 

rosyjskiej. 

7 września 1939 wojsko niemieckie wkroczyło do Stróż. W czasie okupacji niemieckiej 

mieszkańcy Stróż działali aktywnie w organizacjach podziemnych: Związku Walki Zbrojnej, 

Armii Krajowej oraz Batalionach Chłopskich walczyli w oddziałach partyzanckich, brali 

udział w tajnym nauczaniu. W przysiółku Stróż zwanym Berdechowem,  w folwarkuJana 

Cielucha wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus ukrywał się i uczestniczył w tajnym 

nauczaniu. 

10 marca 1944 dom Mogilskich, gdzie przebywali partyzanci został otoczony przez 

niemiecką policję kolejową (Bahnschutzpolizei), zginęli w walce: Stanisław Dywan 

ps”Kasztan” ze Stróż, Józef Majocha z Woli Łużańskiej, Frederick Sheady ps” Aliant” oraz 

Zygmunt Tułecki kolejarz z Dębicy a dom został spalony. Z obławy zbiegli: Kazimierz Witek 

ps”Nemezis” oraz ranny Franciszek Paszek ps"Kmicic" z oddziału partyzanckiego "Żbik". 

Miejsce spotkania zdradził volksdeutch Władysław Szczypta, na podstawie wyroku sądu 

podziemnego zotał zastrzelony 30 kwietnia 1944r przez partyzantów z oddziału LSB 

"Sablik". 
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17 stycznia 1945 wojska sowieckie wkroczyły do Stróż, dla mieszkańców Stróż zakończyła 

się okupacja niemiecka. 

Kiedy w 1956 powstały gromady, w Stróże stały się siedzibą gromady i prezydium 

gromadzkiej rady narodowej (PGRN). Do gromady tej obok Stróży należały wsie: Polna, 

Wyskitna, Berdechów-Bugaj oraz wieś Gródek koło Grybowa. Taki stan rzeczy trwał do 

1971, gdy powstała gmina Stróże, do których należały wsie: Stróże, Polna, Wyskitna i 

Berdechów-Bugaj. Nowo powstała gmina miała krótką żywotność, w związku ze znikomą 
ilością areału oraz małą liczbą mieszkańców. Dlatego też 1 maja 1975 została zlikwidowana i 

wcielona do Gminy Zbiorowej Grybów, a wieś Stróże pozostała od tej daty samoistną wsią, 
na czele której stoi sołtys z samorządem wiejskim. 

23 grudnia 1958 dzięki staraniom mieszkańców, w tym wojewódzkiego planisty elektryfikacji 

Adama Wiatra, z wygospodarowanych przez niego materiałów niezbędnych do wykonania 

sieci elektrycznej, pierwszy raz zabłysły żarówki. Do tego czasu posługiwano się światłem 

gazowym, naftowym itp. 

W następstwie rozwijającego się w szybkim tempie przemysłu rolnego, budowlanego i 

fabrycznego, władze administracyjne, tak wojewódzkie, jak i powiatowe w latach 60. 

przystąpiły do modernizacji dróg o powierzchni bitumicznej, zarazem prostując enklawy i 

poszerzając je odpowiednio. Na terenie Stróż wybudowano trzy mosty: jeden na granicy: 

Stróże-Wilczyska, nad potokiem Polnianka, dwa zaś, wraz z przepustami strumykowymi, w 

centrum Stróż – nad potokami Wyskidzianka i Słopnianka. W 1983, po częściowej regulacji 

rzeki Biała na terenie Stróż, rozpoczęły się starania mieszkańców oraz mieszkańców 

przysiółka Zawodzie na czele z sołtysem Bolesławem Dywanem i radnym gminy Józefem 

Matusikiem o rychłe przystąpienie do realizacji budowy mostu nad rzeką Białą, łączącego 

centrum wsi z przysiółkiem oraz z wsiami Białą Niżna i Siołkową. Wyżej wymieniony most 

(długości 75 metrów) został oddany do eksploatacji 30 czerwca1983 roku, po dziesięciu 

latach od zerwania przez powódź poprzedniego mostu. 

Po stu dziesięciu latach istnienia odcinka linii kolejowej96Tarnów-Nowy Sącz-Leluchów 

władze PKP przystąpiły w roku 1981 do elektryfikacji wspomnianego odcinka – pierwsza 

trakcja pociągu elektrycznego prowadziła przez Stróże do Grybowa. 

Obecnie Stróże są prężnie rozwijającą się miejscowością z bazą hotelową i gastronomiczną. 
W miejscowości znajduje się przedszkole z oddziałami integracyjnymi, szkoła podstawowa 

im. Króla Bolesława Chrobrego, oraz gimnazjum . W szkołach znajdują się dobrze 

wyposażone sale dydaktyczne, sale komputerowe oraz językowe, hala sportowa oraz boiska 

do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, tenisa obok szkoły. Uczniowie szkół są częstymi 

laureatami konkursów i olimpiad wojewódzkich a nawet ogólnopolskich. Do takich sukcesów 

należy dodać udział w nagraniu konkursu dla gimnazjalistów pt. Euro Quiz emitowanym 

przez TVP2. Skład gimnazjum ze Stróż reprezentowali Dawid Warzecha, Mateusz Niemas, 

Maciej Tarasek. 

 

4 czerwca 2010 Stróże i okoliczne miejscowości nawiedziła powódź, która spowodowała 

ogromne zniszczenia infrastruktury drogowej i kolejowej a także konieczność ewakuacji aż 
76 osób. 

17 czerwca 2015 roku odbyła się podwójna uroczystość. Pierwszą okazją było nadanie 

imienia szkole, Gimnazjum w Stróżach otrzymało imię Cichociemnych Spadochroniarzy 
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Armii Krajowej, natomiast drugą - odsłonięcie pomnika pochodzących ze Stróż dwóch 

bohaterskich żołnierzy zawodowych, oficerów Wojska Polskiego II RP, mjr Romana Proszka 

oraz rtm Mariana Jureckiego. Mjr Roman Proszek służył w 1. Dywizji Pancernej gen. 

Stanisława Maczka, przeszedł on cały szlak bojowy prowadzący przez Normandię, Falaise, 

Belgię, Holandię i północne Niemcy, rtm Marian Jurecki ps. „Orawa”, zawodowy oficer 

kawalerii WP i PSZ, pierwszy Cichociemny, który zginął na ziemi polskiej. Uroczystość 
historyczno-patriotyczna odbyła się w asyście Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa i Kompani 

Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Obecni byli również przedstawiciele I Batalionu 

Czołgów, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Jednostki Wojskowej GROM, Fundacji im. 

Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum 

Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych oraz Aleksander Tarnawskips “Upłaz” jeden z 316 

cichociemnych. Doniosłość uroczystości podkreślił przelot samolotu z Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie. Uroczystość uświetniła grupa rekonstrukcji historycznej GRH 

“Południe” inscenizacją potyczki oddziału partyzanckiego z niemieckim patrolem. Pomnik 

ufundowany został przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

 
IV. STAN PROJEKTOWANY TERENU 
 

1. Projektowane nawierzchnie utwardzane 
 
1.1.Ścieżki ogrodowe  
 
Nawierzchnię ścieżek ogrodowych należy zaprojektować z kostki brukowej  

- grubości 6/8cm ograniczonej krawężnikiem betonowym (obrzeżem trawnikowym), kostka 

brukowa ułożona na podbudowie z kruszywa naturalnego gr.28cm, szerokość utwardzenia 

zmienna, zgodna z projektem zagospodarowania terenu. 

 

Na obrzeża kostki wybrano krawężnik betonowy 20x6x100cm 

 

 
                        

Projekt nawierzchni z kostki brukowej wg branży budowlanej. 

Wybór kostki brukowej należy uzgodnić z Inwestorem! 

 
2. Projekt szaty roślinnej 
 
2.1. Opis projektu roślinności 
 
      Proponowany projekt roślinności ma podkreślić  układ obiektu.  
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Rośliny sadzone mają być w jednogatunkowych dużych plamach barwnych kształtem 

nawiązujących do układu alejek jak również pojedynczo. 

     Jako podłoże rabat przewidziano korę. Granicę rabat  stanowi obrzeże z PCV.  

 

Większość roślin to gatunki  charakteryzujące się szybkim wzrostem i dużą odpornością na 

niekorzystne warunki środowiskowe.  

      Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-6P7023 [3] i PN-R-67022 [2]; 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy; sadzonki drzew i krzewów powinny być 
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie 

uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą 
korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa  powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące korzenie nie 

opasują bryły korzeniowej) - bryła korzeniowa powinna być uprawiana w pojemnikach o 

pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny, pędy korony u drzew i krzewów nie 

powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, pędy boczne 

korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien być 
praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew; 

wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej 

miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i 

pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, 

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, 

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z 

podkładką.  
Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 

objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów 

podkładki poniżej miejsca szczepienia. system korzeniowy powinien być dobrze 

wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku 

rośliny. Rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 

obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe. Liście nie powinny być 
zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego gatunku, bez plamek i 

nienormalnych odbarwień. 
 Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa 

sezony. Drzewa i krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto 

rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom. 

 

Sadzenie:  

      - drzewa liściaste i iglaste sadzone są w doły o średnicy 0,8x0,8m, 

      - krzewy liściaste i iglaste sadzone są w doły 0,3x0,3m  

      - rośliny płożące sadzone w ilości 3 szt./m2, 

      - byliny sadzone 5-9szt/m2, 

 
Projektowane rośliny to: 

 

1. Śliwa wiśniowa Pissardi lub klon czerwony – 4szt 

2. Irga płożąca - 315 m2- 945szt 



10 

 

3. Jałowiec płożący w odmianach - 72 m2-216szt 

4. Tawuła w odmianach – 85 m2-255szt 

5. Liliowce lub żurawka – 28 m2-84szt 

6. Funkie w odmianach o jasnych liściach – 78 m2-234szt 

7. Pęcherznica kalinolistna „Luteus” lub dereń – 3szt 

8. Dąb lub Platan – 1szt 

9. Cis w odmianach lub kosodrzewina – 3szt 

10. Forsycja w odmianach – 9szt 

11. Krzewuszka cudowna – 3szt 

12. Grupa świerków – 5szt 

 

Ilość roślin – 1846szt 

W tym: 

Byliny – 84szt 

Krzewy ozdobne –1752szt 

Drzewa wysokie – 10szt 
 

A. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia krzewów 
 

       Wszelkie prace przy przygotowaniu podłoża mają zapewnić roślinom prawidłowy wzrost 

i rozwój. 

Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewów i do zakładania trawników należy 

oczyścić z resztek budowlanych, chwastów i innych zanieczyszczeń. Miejsca w których 

nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, 

czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby 

mieć pewność, że w miejscach tych nie będzie stagnowała woda, nie mniejszą jednak niż 
40cm. Przyjęto, że na cały teren, po zakończeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona 

ziemia urodzajna. Humus zgromadzony przed rozpoczęciem budowy, może zostać 
wykorzystany jako podłoże, jeśli badania przeprowadzone w laboratorium analiz glebowych 

wykażą jego dobre parametry, zapewniające prawidłowy rozwój roślin. 

     Poziom ziemi nieurodzajnej powinien być o ok.25 cm niżej od docelowych rzędnych 

terenu. Należy odpowiednio wyprofilować spadki, tak aby umożliwiały one odprowadzenie 

wody od budynków i nie powodowały zastoin na rabatach. 

 Pod nasadzenia przewiduje się nawiezienie 20 cm po uwałowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej 

przepuszczalności i strukturze, o pH ok. 7 chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają 
odmienne wymagania glebowe. 

Ziemia urodzajna powinna być wyrównana zgodnie z rzędnymi, 5cm poniżej poziomu 

chodników i krawężników drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna być pozbawiona 

kamieni i wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem nasadzeń należy przekopać glebę na 

głębokość ok. 2 5cm. 

B. Sadzenie roślin 
 

Wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów 

         Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować i 
uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. 

Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. należy 

dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną 
strukturę. 
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 Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią 
ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu 

wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co najmniej 20cm. 

Należy również  sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien 

wynosić pH 6,5-7.         Doły do sadzenia drzew powinny być o 30cm szersze i 40cm głębsze 

niż bryła korzeniowa. 

 Do zaprawy dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w 

proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin.  

Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, 

należy usunąć przed sadzeniem roślin. 

 Głębokość sadzenia drzewa powinna być taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest 

zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły 

korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę ułatwiającą podlewanie. 

Drzewo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić 
mieszanką ziemi i torfu. 

Nasadzenia krzewów i bylin wydzielić taśmą ogrodniczą w kolorze czarnym lub brązowym. 

 

Terminy sadzenia: 

        Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki 

atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna 

wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów 

w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. 
 Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej.  

Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roślin jest wiosna i jesień. Umiarkowana  

temperatura, zwykle sporo opadów oraz niezbyt intensywny wzrost roślin sprzyjają dobremu 

przyjmowaniu się na nowym miejscu.  

Rośliny   uprawiane w pojemnikach można sadzić w ciągu całego okresu wegetacyjnego, 

pamiętając o systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem. 

 

Technika sadzenia: 
       Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin 

przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 

spowodować rozpłynięcia się bryły. 

Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. 

Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy 

co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego 

ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest 

ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż grubości 45cm z drobnych kamieni, 

żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma przepuszczalne 

podglebie).Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. 

Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą. 
Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed 

nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy posadawiać ją na 

nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną przestrzeń w dole 

wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. 
 Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie 

między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać Po całkowitym 

napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów 

uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu , następnie obficie podlać. 
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 Bardzo ważne jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie tylko namoczenie korzeni 

świeżo posadzonych roślin, ale przede wszystkim dokładne oblepienie korzeni 

najdrobniejszymi  cząstkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed wysychaniem. 

Dlatego zawsze należy obficie podlewać po posadzeniu, nawet podczas deszczu. Przed  

podlewaniem należy mocno udeptać ziemię i ewentualnie uzupełnić po podlaniu, jeśli 
osiądzie. Uciskając ziemię wokoło rośliny najlepiej jest uformować misę aby woda nie 

spływała na boki. 

Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. 

 Drzewa należy zabezpieczyć  palikami – 3 paliki na jedno drzewo -  i odpowiednim 

wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-L8 m od poziomu gruntu i być wbite po 

włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1m. Nie 

mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym 

działaniem warunków atmosferycznych.  
 Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego 

istniejących drzew. 

       Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu: wielkości dołków pod drzewka i krzewy, zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań 
jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] 

i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, odpowiednich terminów sadzenia, wykonania prawidłowych misek przy 

drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i 

zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi; kontrola robót przy 

odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: zgodności realizacji obsadzenia z 

dokumentacją projektową, zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i 

krzewów z dokumentacją projektową, wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli 
odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, prawidłowości 

osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), jakości posadzonego materiału. 

       Rośliny powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant 

zastrzega sobie prawo zmiany dokładnego miejsca sadzenia roślin i gatunku , jeśli uzna, że 

ich nieznaczne przesunięcie lub zamiana roślin pozwoli uzyskać lepszy efekt. 

 

2.2.Trawniki 
 
       Trawniki proponuje się wykonać siewem, jako trawniki łąkowe. W sprzedaży dostępne są 
gotowe mieszanki traw. Wyboru odpowiedniego rodzaju nasion dokonujemy w zależności od 

sposobu użytkowania przyszłego trawnika: trawnik ozdobny, miejsce wypoczynku czy teren 

sportowo- rekreacyjny.  

 Dobór mieszanki traw zostawia się Wykonawcy, jednakże jego propozycja musi być 
uprzednio zaakceptowana przez Inwestora. 

 Mieszanka traw musi być dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna 

zawierać nie więcej niż 0,5% chwastów. Jej zdolność kiełkowania powinna wynosić co 

najmniej 80%. Należy upewnić się, czy posiadana ilość nasion traw wystarczy do obsiania 

powierzchni trawnika(3-4 kg na 100 m2). 

Podczas wysiewu wymieszać nasiona z preparatem owadobójczym zwalczającym mrówki. 

 

Przygotowanie podłoża pod siew trawników 
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1. Porządkowanie terenu. 
    Pierwsze czynności, które należy wykonać na terenie przeznaczonym na trawnik to prace 

porządkowe. Należy pozbyć się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń po budowie typu: gruz, 

cegły, wapno, kamienie. Pozostawienie takich odpadów ma niekorzystny wpływ na glebę i 
rośliny.  

2. Odchwaszczanie 

    Jeżeli mamy teren zachwaszczony uciążliwymi chwastami takimi jak: łopian, mniszek, 

ostrożeń itp., to należy wykonać zabieg odchwaszczania..  

3. Wyrównywanie terenu. 
    Przy zakładaniu trawnika ważne jest, aby powierzchnia terenu była odpowiednio 

wyprofilowana. Doły powstałe po usunięciu drzew, należy umiejętnie uzupełnić. Zasypujemy 

je ziemią, a następnie udeptujemy i zalewamy wodą. Czynności powtarzamy do momentu, aż 
ziemia będzie wystawała na ok. 2cm ponad teren. Przed wyrównywaniem terenu należy zdjąć 
warstwę ziemi urodzajnej. Przeciętnie jest to warstwa 5- 30cm. Po wykonaniu tej czynności 

wyrównajmy podglebie. Trzeba pamiętać, aby zachować odpowiednie spadki terenu ok. 5% 

w wybranych płaszczyznach. Spadki te nie mogą być skierowane w stronę budowanych 

elementów, gdyż to grozi zalewaniem lub zawilgoceniem. Na tak przygotowany teren 

rozkładamy warstwę uprzednio zdjętej ziemi. 

4. Przygotowanie gleby. 
    Przygotowanie gleby jest bardzo istotne, ponieważ decyduje o późniejszych sukcesach w 

uprawianiu roślin. Wartość gleby zależy od: 

   - zawartości materiałów próchnicznych; 

   - składu mechanicznego; 

   - odczynu gleby; 

   - porowatości. 

Odczyn gleby należy ustalić za pomocą pechametru, . Ph dla traw powinno wynosić od 5,5- 

6,5. Poniżej konieczne jest wapnowanie gleby. Jest to zabieg , który przede wszystkim działa 

odkwaszająco na glebę, przyśpiesza rozkład próchnicy, wspomaga wykorzystanie fosforu 

oraz aktywizuje potas. Do odkwaszenia trawników stosować nawozy wapniowo- węglanowe 

lub wapniowo- magnezowo- węglanowe, ale te muszą być dokładnie rozdrobnione. 

Wapnowanie wykonujemy wczesną wiosną lub na jesień. Nawozy wapniowe mieszamy 

staranie z glebą. 

5. Użyźnienie gleby. 
    Użyźnienie gleby polega na utworzeniu urodzajnej warstwy ziemi, która przepuszcza 

nadmiar wody i jest elastyczna. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ziemia, która 

będzie przywożona była wolna od chwastów. 

 6. Nawożenie przedsiewne. 
     Gdy  ziemia dostatecznie osiądzie, należy ją przegrabić, a następnie wysiać nawozy o 

dużej zawartości fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozów należy bezwzględnie i 

staranie wymieszać je z glebą np. poprzez grabienie. 

Nawożenie przedsiewne należy wykonać również podczas mieszania komponentów warstwy 

urodzajnej ziemi. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to nawozów fosforowych i potasowych. 

Nawozy azotowe stosuje się bezpośrednio przed siewem nasion. 

Dawki nawozów stosujemy według zaleceń Producenta. 
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7. Wałowanie. 
    Po przedsiewnym nawożeniu przygotować ziemię do wysiewu nasion. Przygotowanie 

należy rozpocząć od przeprowadzenia wałowania. Jest to zabieg, który ma na celu 

wyrównanie powierzchni oraz zagęszczenie gleby. Wałowanie wykonać specjalnym walcem 

do trawników. Powinno być one wykonywane raz w jedną, a raz w drugą stronę, a następnie 

po przekątnej.  

Tak przygotowana gleba nadaję się do wysiewu nasion. 

 

8. Siew nasion. 
    Wysiewanie nasion należy wykonywać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu. Jeżeli 

zrobimy to w nieodpowiednim czasie narażamy nasiona na nierównomierne wschody. Może 

dojść do zasuszenia wykiełkowanych roślin, bądź nasiona mogą być wydziobane przez ptaki. 

Trawniki wysiewamy: 

   - wiosną- koniec IV połowa V, gdy temp. 6°- 8°C. 

   - późnym latem- koniec VIII początek IX. 

Jak się okazuje ten drugi termin siewu jest korzystniejszy, ponieważ: 
   1. gleba jest już dostatecznie ogrzana; 

   2. nie ma ryzyka wystąpienia przymrozków; 

   3. występuje więcej opadów, co sprzyja kiełkowaniu. 

Bezpośrednio przed siewem glebę spulchniamy za pomocą grabi na głębokość 2- 3cm. Ziemia 

powinna być wilgotna, ale tak by nie przyklejała się do narzędzi. Optymalna głębokość siewu 

wynosi 0.5- 1.5cm. 

Wysiewać możemy: 

   1. Ręcznie- na krzyż, całość powierzchni trawnika dzielimy na sektory i każdy sektor 

wysiewamy osobno. 

   2. Mechanicznie- siewniki, również na krzyż. 
Po wysiewie nasiona przykrywamy ziemią grabiąc je sprężystymi grabiami, a następnie 

wałujemy glebę ( w celu dociśnięcia nasion do podłoża). Używamy do tego wału o masie 75- 

100kg.Po wałowaniu konieczne jest podlewanie trawnika zraszaczem drobno kropelkowym, 

aby nasiona nie zostały wypłukane. Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych 

opadach. W przypadku sztucznego zraszania należy odczekać, aż woda wsiąknie a wierzchnia 

warstwa lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona będą się przylepiać do grudek 

ziemi i nie będzie możliwe ich przykrycie. 

 

Siew ręczny           

 

a)Trzonkiem grabi kreślimy bruzdy wyznaczające granice trawnika.  

b)W bruzdach siejemy trawę bardzo gęsto.  

c)Trawę wysiewamy obficie i regularnie na całej powierzchni przyszłego trawnika. Stosujemy 

metodę siania krzyżowego: siejąc raz wzdłuż, raz w poprzek terenu. Standardowe zużycie to 1 

kg nasion na 40 m2 powierzchni.  

 

Siew mechaniczny 

Zalecany w przypadku powierzchni większych niż 100m2. 

a)Siejemy krzyżowo, siewnikiem.  

b)Po siewie lekko zagrabiamy podłoże w celu przykrycia nasion, uważając, aby ich nie 

przemieścić. 
c)Możemy również jedynie zrosić nasiona delikatnym strumieniem wody. 

d)Następnie grunt wałujemy - zapobiega to stratom wody spowodowanym przez parowanie a 

także wymyciu nasion przez deszcz.  
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e)Trawa kiełkuje po 9-15 dniach, w zależności od sezonu (decyduje tu temperatura i 

wilgotność gleby).  

f)Do czasu ukorzenienia się roślin, zraszamy glebę rozproszonym strumieniem wody, 

stopniowo, aby nie przemieścić i nie odkryć nasion.  

            Zapewniając zraszanie, siew można przeprowadzać od wiosny do późnego lata; 

optymalny termin siewu to okres od początku kwietnia do końca maja. Bezpośrednio przed 

siewem gleba powinna być wilgotna. Nasiona należy wysiać przy pomocy siewnika lub 

ręcznie równomiernie na całej powierzchni gruntu, stosując siew krzyżowy. Wysiane nasiona 

lekko przykryć ziemią przy użyciu grabi lub kolczatki; jeżeli podłoże jest zwięzłe, należy 

wymieszać górną warstwę gleby z piaskiem, a po wysiewie nasion przykryć cienką warstwą 
torfu; optymalna głębokość, na której powinny znaleźć się nasiona, to 0,5cm-1cm. Następnie 

ucisnąć grunt walcem ogrodowym, co znacznie ułatwia kiełkowanie.  

9.Obrzeża trawnika 
Wzdłuż ścieżek i na obramowaniu rabat obcinamy równo brzeg murawy szpadlem.  

 

10. Podlewanie trawników 
       Trawnik podlewamy rozproszonym strumieniem wody, najlepiej wcześnie rano lub 

wieczorem, aby zapobiec szybkiemu wyparowaniu wody.  

Po wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszać 
częściej i delikatnie, aby utrzymać stałą wilgotność przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie 

przemieszczaniu nasion strumieniem wody. Trawy podczas wzrostu potrzebują dużo wilgoci. 

Korzenią się płytko i nie są w stanie wykorzystać wody zawartej w głębszych warstwach 

gleby. Trawnik należy nawadniać mniejszymi dawkami wody, ale częściej w miarę potrzeby 

(ok. 4 l wody/m2 powierzchni). W wypadku suszy podlewać trawy drobnym, rozproszonym 

strumieniem (zraszaczem), regularnie nawadniać ziemię, tak by woda przesiąkała na 

głębokość 5cm. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chwastów, należy wykonać tzw. fałszywy 

siew. 

 

3.Projektowane elementy małej architektury ogrodowej. 
 
3.1. Ławki 
 
Na całym projektowanym terenie  rozmieszczono 2szt ławek. 

Ławki projektuje się metalowe z drewnianymi siedziskami lub równoważne, zamocowane na 

trwałe w gruncie na  głębokość około 30cm. 

Przykład ławki:  
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Wymiary: 
wysokość: 70 cm 

szerokość: 68 cm 

długość: 180 cm 

Materiały: 
siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane 

podstawy: żeliwo lakierowane 

Montaż:  ławka żeliwna z oparciem  jest montowana przez przykręcenie do podłoża 
 
 
 

3.2. Tablica edukacyjna. 
 

Wprowadza się 4szt tablic informacyjnych 

Rozmieszczenie oraz projekt wg decyzji Inwestora. 

Przykład: 
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Dane produktu: 

Wymiary   

wysokość: 250 cm 

szerokość: 18 cm 

długość: 175 cm 

waga: ok. 65 kg 

powierzchnia ekspozycyjna: 140x100 cm 

Materiały :konstrukcja: drewno iglaste lakierowane 

tablica: drewno iglaste lakierowane 

powierzchnia ekspozycyjna: płyta PCVlub drewno iglaste, lakierowane 
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Kolorystyka : orzech lub tik 

Montaż: przez zabetonowanie rur kotwiących 

 

Tablice edukacyjne powinny zawierać widomości na temat hipoterapii oraz koni( 

pochodzenie, budowa, ciekawostki) 

 

Materiały na tablice edukacyjne 
Hipoterapia 

Hipoterapia – forma rehabilitacjipsycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z 

form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, 

psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. 

Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby 

niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. Dobroczynne dla zdrowia skutki 

kontaktu z koniem znane były już w starożytności; jako metoda leczenia pojawiły się w 

nowoczesnej medycynie w latach 50.-60. XX w., zwłaszcza w neurologii, ortopedii i 

psychiatrii. 

Podstawowe zasady 

Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w 

pełni korzysta z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest 

przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia 

zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest 

prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Hipoterapeuta pełni rolę 
asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. 

Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech (przede 

wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in.: łagodne, posłuszne, o odpowiedniej 

budowie i wieku. Jedną z najpopularniejszych ras koni stosowanych w Polsce do hipoterapii 

są konie huculskie. Ponadto, koń powinien być dobrany do jeźdźca, do jego wzrostu i potrzeb 

rehabilitacyjnych. Czasami do hipoterapii wlicza się terapię na ośle, zwaną onoterapią. 

Działanie hipoterapii 

• korygowanie postawy ciała; 

• regulacja napięcia mięśniowego; 

• kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne; 

• doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego 

ciała, poczucia rytmu; 

• stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego; 

• zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych; 

• rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. 

• zmniejszenie zaburzeń równowagi,  

• zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się,  
• zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,  
• rozwijanie samodzielności,  

• relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.  

Dla kogo hipoterapia? 
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Dla osób z problemami  neurologicznymi: 

• po przebytej chorobie Heinego i Medina,  

• po przepuklinie oponowo-rdzeniowej,  

• mózgowe porażenie dziecięce,  

• stwardnienie rozsiane,  

• choroba Parkinsona,  

• neuropatie  

Dla osób z problemami  ortopedycznymi: 

• wrodzone ubytki kończyn  lub amputacje,  

• skoliozy,  

• koślawość bioder i kolan,  

• kręcz karku i inne.  

Dla osób z problemami natury  psychicznej i społecznej: 

• autyzm,  

• zespół Downa,  

• upośledzenie umysłowe,  

• nerwice,  

• nadpobudliwość psychoruchowa,  

• zaburzenia zachowania,  

• trudności szkolne wynikające z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.  

Na czym polega specyfika hipoterapii i jakie niesie ona ze sobą możliwości? 

Koń daje wrażenie chodu ludzkiego 

Trójwymiarowy ruch grzbietu końskiego w stępie przekazywany miednicy jeźdźca jest iden-

tyczny z ruchami miednicy prawidłowo kroczącego człowieka. W tym samym czasie barki 

i luźno zwisające kończyny dolne również zachowują się tak, jak u idącego człowieka. Daje 

to możliwość nauki chodzenia „bez chodzenia”. Hipoterapia może stanowić pierwszy etap tej 

nauki, bądź stać się jej przełomowym momentem. 

Koń zmniejsza spastyczność mięśni 
Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może spowodować wzmożone napięcie mięśni 

(spastyczność), szczególnie kończyn górnych i dolnych. Podstawowym warunkiem uspraw-

niania jest obniżenie spastyczności. 

Koń hamuje przetrwałe odruchy postawy 

Nieprawidłowe, mimowolne odruchy towarzyszące niektórym postaciom mózgowego poraże-

nia dziecięcego utrudniają usprawnianie. 

Hipoterapia stwarza możliwość stopniowego eliminowania tych automatyzmów dzięki: 
łagodnym, kołyszącym ruchom w stępie, 

dysocjacji biodra – barki oraz trój-zgięciu i odwiedzeniu kończyn dolnych, 

unikaniu drażnienia pewnych okolic ciała(np. podeszwy stopy – jazda bez strzemion), 

unikaniu pewnych ruchów i ułożeń dzięki przestrzeganiu zasady symetrycznego dosiadu, 

spokojnemu i wyciszającemu prowadzeniu terapii 
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Koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia 

Łagodne, rytmiczne, równomiernie kołysanie w stępie na przemian napina i rozluźnia mięśnie 

posturalne prawej i lewej strony ciała. Mięśnie napięte i przykurczone ulegają stopniowemu 

rozluźnieniu i rozciągnięciu. Mięśnie słabszej wiotkiej strony ulegają wzmocnieniu. Dzięki 

temu po pewnym okresie jazdy stępem w prawidłowym dosiadzie dochodzi do symetrycznej 

równowagi mięśniowej. 

Koń koryguje postawę ciała 

Konieczność utrzymania prawidłowego dosiadu zmusza do aktywnego prostowania się. 
Wzmocnieniu ulegają mięśnie grzbietu, brzucha i obręczy biodrowej. Prowadzi to do zmniej-

szenia przodopochylenia miednicy. Dzięki wzmocnieniu mięśni kształtuje się nowa, prawi-

dłowa postawa ciała. 

Koń zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach 

Wspomniany łańcuch ruchów „grzbiet konia – miednica – kręgosłup – barki – kończyny 

jeźdźca” uruchamia rytmicznie i łagodnie kolejno wszystkie mięśnie i stawy. Hipoterapia 

i jazda konna zmniejsza przede wszystkim przykurcze przywodzicieli ud i ograniczenia ru-

chomości obręczy biodrowej. 

Koń zwiększa możliwości lokomocyjne 

Osoby niepełnosprawne cierpią na ogół z powodu ograniczonych możliwości ruchowych. 

Siedząc na koniu, popędzając go pracą bioder, kręgosłupa – odbierają wrażenie prawidłowego 

chodu i mogą go ćwiczyć. Koń oddaje do dyspozycji osoby niepełnosprawnej swoje cztery 

zdrowe nogi stwarzając tym samym nieograniczone możliwości lokomocyjne. Takie prze-

szkody jak odległość, nierówność terenu, piasek czy woda przestają istnieć. Jest to przeżycie 

piękne i niezapomniane. 

Koń może usprawniać bardzo łagodnie 

Jest to możliwe dzięki jego specyficznej budowie i łagodnemu oddziaływaniu ruchu konia 

w stępie. W hipoterapii istnieje cały szereg odpowiednich ułożeń, podporów i technik aseku-

racji, regulujących stopień uruchamiania, wysiłku i bodźcowania organizmu. Dzięki temu hi-

poterapię można zaoferować nawet pacjentom ze znacznymi deficytami fizycznymi i psy-

chicznymi. 

Koń pobudza zmysły 

Dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne 

parskanie i mile kojarzony zapach stymulują zmysły dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Czucie 

głębokie (proprioceptywne) jest stymulowane przez nieustające przeciwstawne bodźce dopły-

wające z mięśni, ścięgien i stawów całego ciała. Wszystko to niezwykle rozwija zaburzoną 
zdolność równoczesnego odbierania bodźców i ich kojarzenia. Dzięki temu kształtuje się po-

czucie własnego ciała i orientacji przestrzennej. 

Koń stanowi źródło bodźców równoważnych 

Hipoterapia daje nieograniczone możliwości stopniowania i różnicowania bodźców równo-

ważnych. Dzięki przyspieszeniom poziomym i pionowym: kołysaniu, zmianom kierunku 

jazdy, zatrzymaniu się, ruszaniu, przyspieszaniu i zwalnianiu tempa jazdy, zastosowaniu spe-

cjalnych ułożeń, odpowiednich ćwiczeń i zabaw – ruch konia staje się potężnym generatorem 

bodźców równoważnych. 
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Koń uaktywnia 

Rytmiczne pobudzające ruchy towarzyszące jeździe konnej wzmagają wydzielanie hormonów 

(szczególnie adrenaliny), stymulujących układ wegetatywny. Następuje wyraźny wzrost ak-

tywności ruchowej, koncentracji uwagi i dobrego samopoczucia. Ma to szczególne znaczenie 

w terapii osób niepełnosprawnych. 

Koń usprawnia pracę organów wewnętrznych 

Dzięki stymulacji układu hormonalnego i wegetatywnego, jazda konna poprawia krążenie, 

oddychanie, pracę jelit, a nawet pracę układu odpornościowego. Działanie to jest szczególnie 

aktywne podczas jazdy stępem. 

Koń mobilizuje i nie nudzi 
Koń żywy i reagujący na otoczenie wymaga od osoby niepełnosprawnej aktywności, nie po-

zwala jej na pozostanie biernym, jak to bywa w niektórych innych formach terapii. Osoby 

niepełnosprawne, szczególnie dzieci poddawane żmudnemu i systematycznemu usprawnianiu 

często ulegają zniechęceniu i nie chcą współpracować z terapeutą. Problemu tego nie obser-

wujemy podczas zajęć z hipoterapii. Tutaj zaangażowanie pacjenta w terapię jest olbrzymie 

i nieprzemijające. Trud usprawniania staje się prawie niezauważalny, a sama terapia przez 

swoją atrakcyjność jest jednocześnie nagrodą. Te pozytywne emocje udaje się niekiedy prze-

nieść na zajęcia odbywające się przed lub po hipoterapii. 

Koń uczy 

Podczas zajęć z hipoterapii pacjent dzięki aktywizacji i pozytywnemu nastawieniu do współ-

pracy z terapeutą może opanować szereg umiejętności i pojęć. Koń jest pomocny w pracy pe-

dagoga specjalnego, psychologa, logopedy. Obcowanie z koniem i jego otoczeniem nie tylko 

wzbogaca wiedzę pacjenta o świecie, ale uczy go również samodzielności, odpowiedzialności 

i współpracy z innymi. 

Koń relaksuje 

Kontakt z koniem, poddanie się jego łagodnym, kołyszącym ruchom sprzyja relaksowi i od-

prężeniu. Świat widziany z końskiego grzbietu jest większy i piękniejszy. Obcowanie z tym 

dużym, imponującym, przyjacielskim zwierzęciem ma wpływ na równowagę emocjonalną 
i powoduje osłabienie reakcji nerwicowych. 

Koń uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym 

Koń może zastępować materac (szeroki zad), terapeutyczną piłkę, lub wałek (kłoda), klin 

(szyja), bądź drabinkę do podciągania (grzywa). Idąc stępem wprowadza pacjenta leżącego na 

nim na brzuchu – w ruchy zbliżone do pełzania, pacjenta opartego na łokciach i kolanach – 

w ruchy zbliżone do czworakowania, pacjenta siedzącego – w ruchy zbliżone do chodzenia. 

Nie ma innego „przyrządu”, który byłby tak uniwersalny. Siedząc na koniu łatwiej opanować 
pojęcia przestrzenne, schemat własnego ciała, nauczyć się liczyć do czterech (patrz nogi ko-

nia), wymawiać trudne głoski i wyrazy. Koń to żywa i ruchoma pomoc terapeutyczna, dydak-

tyczna i edukacyjna, którą mogą i powinni wykorzystywać wszyscy specjaliści pracujący 

z osobami niepełnosprawnymi. 

Cele hipoterapii to: 
normalizacja napięcia mięśni spastycznych u dzieci wiotkich, wzmocnienie mięśni grzbietu 

i brzucha, poprawa kontroli głowy i tułowia, kształtowanie reakcji obronnych i równoważ-
nych, zapoznanie się ze stereotypem chodu ludzkiego, poprawa koordynacji wzrokowo – ru-
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chowej, ćwiczenia orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, trening 

zmysłu równowagi. 

Hipoterapia, rekreacja jazdą konną i jazda konna, jako sport dla osób niepełnosprawnych 

może być wykonywana tylko za zgodą lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań do 

tego rodzaju terapii lub aktywności ruchowej osoby niepełnosprawnej. Zajęcia z osobami nie-

pełnosprawnymi na koniu powinni prowadzić odpowiednio do tego przygotowani specjaliści 

z zakresu rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, instruktorzy jazdy konnej i instruktorzy hipo-

terapii. 

Ludzie powinni otaczać się zwierzętami, bowiem mają one niezwykły wpływ na nasze życie.  

Koń- pochodzenie 

Aby dobrze rozumieć konie i specyfikę ich gatunkowych zachowań trzeba sobie zdawać 
sprawę z tego skąd się wzięły, jak wyglądały i w jaki sposób ukształtowała je ewolucja.  

Ojczyzną koni jest Ameryka Północna. Dzisiejsze dzikie mustangi żyjące na tych terenach nie 

są jednak prawdziwie dzikimi przodkami koni, ponieważ konie w Ameryce wyginęły, cały 

gatunek wymarł, a powody pozostają nieznane. Mustangi to po prostu konie wtórnie 

zdziczałe, a ich przodkami są udomowione konie hiszpańskich konkwistadorów, które 

wymknęły się ludziom i żyły na wolności dziczejąc na nowo. Skoro amerykański protoplasta 

konia wyginął, to skąd wzięły się później  konie konkwistadorów? Jeszcze przed erą lodową 
istniały pomosty lądowe między kontynentami i tak konie z Ameryki Północne 

przewędrowały lądem (tam gdzie dziś jest Cieśnina Beringa) do Eurazji. Potem lądolody się 
cofnęły, Ameryka została odcięta, a koń amerykański wymarł. Gdyby jego przodkowie nie 

zdążyli wyemigrować na teren Azji, to dziś nie byłoby ani koni, ani osłów, ani zebr. 

Wszystkie wywodzą się z Ameryki Północnej, a lądolodami zdołały przejść na inne 

kontynenty. 

Koniowate pojawiły się na naszym świecie około 60 milionów lat temu.  

Pierwszy koniowaty to tzw. eohippus, który był wielkości lisa czy psa. Nazywa się go 

Koniem Świtu. Miał trzy palce na tylnej kończynie i cztery palce na przedniej. U łap miał 

opuszki (jak dzisiejszy pies czy kot), a ich współczesna pozostałość u koni to tzw. ostroga na 

końskiej nodze. Pozostałością poduszki palcowej jest natomiast strzałka w końskim kopycie. 

Z czasem gatunek ewoluował i zmieniał się dostosowując się do zmian środowiskowych. 

Zmiana podłoża, po którym pierwsze koniowate się poruszały, spowodowała wykształcenie 

najpierw trzech palców, a potem oparcie ciężaru na środkowym palcu, podczas gdy dwa 

boczne zaczęły zanikać. Dzisiejsze kopyto to środkowy palec, a liczne kości są 
pozostałościami paliczków.  

40 milionów lat temu, a więc jeszcze przed powstaniem gatunku ludzkiego na południu 

Stanów Zjednoczonych odkryto skamieniałe kości Hyracotherium (albo Eohippus). 
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Źródło:  

http://nmnaturalhistory.org/web/Select_2O.asp 

Na podstawia tychże szczątków wywnioskowano, że ówczesne zwierzę nie miało więcej jak 

30 cm, którego przednia kończyna miała cztery palce, a tylna trzy. W ciągu kolejnych 15 

milionów lat rozwinęły się Mesohippus i Miohippus. 
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Zwierzęta te miały już zdolność do gryzienia roślin, a ich przednia kończyna miała trzy palce, 

a których środkowy mógł przenosić większy ciężar ciała. Za pierwszego konia z kopytem 

uważany jest Pliohippus, który pojawił się pk. 7 mil. lat temu. Kopyto jego powstało z palca 

środkowego przez co pozostałe dwa palce stały się bezużyteczne. 

 

Zwierzę to w wyniku ewolucji po pojawienia się człowieka przekształciło się w Equus. Od 

konia tego wywodzą się trzy typy konia, które przystosowały się do życia w różnych 

warunkach przyrodniczo-klimatycznych: stepowych, leśnych i płaskowyżowych.  Do dnia 

dzisiejszego w niezmienionej formie przetrwał koń Przewalskiego reprezentujący typ stepowy 

(odkryty w 1881 r. przez pułkownika Przewalskiego), który na wolności żyje w zachodniej 

części pustyni Gobi. Współczesne konie zimnokrwiste wywodzą się od koni leśnych, 

natomiast typ koni płaskowyżowych był prawdopodobnie przodkiem koni o lekkiej budowie. 

Z czasem koniowate stały się też wyższe, zyskały też dłuższą szyję, co zwiększyło ich pole 

widzenia i miało wpływ na obserwację zagrożeń. Dzisiejsza wielkość konia, długość jego 

kończyn i ogólna harmonijna budowa nie jest już jednak ewolucyjnym rozwojem, a wpływem 

selekcyjnej hodowli prowadzonej przez człowieka.  

Konie współczesne wywodzą się od trzech typów koni prymitywnych: 

1. KOŃ LEŚNY – jest protoplastą ras zimnokrwistych, wymarł bezpowrotnie. 

2. KOŃ PRZEWALSKIEGO – odkryty na stepach Azji Środkowej przez Rosjanina (nie 

Polaka, choć zawsze się tak łudziłam słysząc nazwisko bliskie naszemu Kowalskiemu) 

Mikołaja Michajłowicza Przewalskiego. Ten konik przetrwał do dziś. Żyją nadal w ogrodach 

zoologicznych i są sukcesywnie wypuszczane na swobodę w dzisiejszej Mongolii. 

3. TARPAN – drugi, po koniu Przewalskiego, przodek dzisiejszych lekkich koni. 

Zamieszkiwał rosyjskie stepy i wyginął. Obecnie odtwarza się stada „tarpanów” np. w 

polskim Popielnie czy w Białowieży. Najbliżsi potomkowie tarpana to  konik polski i hucuł.  

Dzikie konie  
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Udomowienie konia trwające przez stulecia było tak długie i dokładne, że praktycznie nie 

pozostawiło na wolności naprawdę "dzikich" koni. Jednak w naturalnych warunkach, bez 

ingerencji i pomocy człowieka, żyją olbrzymie stada koni. 

W Stanach Zjednoczonych, w części Europy, w Azji i Australii żyją konie, które w małych 

stadach przemierzają niezamieszkałe obszary wiodąc życie przypominające życie tych 

dawnych koni. Jednak wiele z nich jest przodkami tych udomowionych, które uciekły i 

powróciły do dzikiego życia.  Konie nie mają silnego instynktu migracyjnego tak jak inne 

zwierzęta, bo ich wędrówki spowodowane są głodem, pragnieniem lub ucieczką przed 

myśliwymi lub drapieżnikami. Dzikie konie żyją na ogół na małych obszarach. 

  Dzikie konie nie są agresywne, lecz względnie towarzyskie, więc na ogół żyją i wędrują w 

stadach w celu wzajemnej pomocy i zapewnienia sobie bezpieczeństwa. W dawnych czasach 

stada były liczniejsze, obejmowały kilka ogierów wraz z ich haremami. Obecnie- z powodu 

zmniejszania się liczebności dzikich koni - stada tworzą tylko małe grupki, razem się 
wypasające i nie zawsze mające ogiera za przewodnika. Życie w zwartych, bezpiecznych 

stadach na stosunkowo niewielkim obszarze prawdopodobnie umożliwiło przetrwanie dzikich 

koni, podczas gdy na wielu obszarach ich środowisko zostało zdegradowane, a zwierzęta 

stopniowo pozbawione pożywienia. 

 

Amerykańskie mustangi 

 

Konie prawdopodobnie rozwinęły się na obszarze Ameryki Północnej, skąd zniknęły na okres 

kilku milionów lat, aby ponownie pojawić się na początku XVI wieku, gdy hiszpański 

konkwistador Fernando Cortez wylądował w Meksyku z jedenastoma ogierami, pięcioma 

klaczami i jednym źrebięciem. 
  Konie przywiezione przez Corteza były zwierzętami, które służyły Maurom z Afryki w 

udanych podbojach szerzących islam, czyli były rasy andaluzyjskiej oraz mustangi 

hiszpańskie. Fakt, że konie te nie tylko przeżyły ciężką podróż przez ocean, ale i na lądzie 

zdołały przebyć dziewicze pustkowia, dźwigając ciężary sięgające 1/4 ich wagi, świadczy o 

ich wyjątkowej sile i wytrzymałości. Konkwistadorzy szybko założyli hacjendy i rancza w 

celu rozwinięcia hodowli tak "dobrych" koni. Był to początek dzisiejszych mustangów. 

Nazwa "mustang" pochodzi od hiszpańskiego słowa mestango, co oznacza dzikość. 
  Istnieje przekonanie, że mustangi były wierzchowcami Indian na preriach i Południowym 

Zachodzie. Początkowo Indianie bali się koni, których nigdy wcześniej nie widzieli - 

zwierząt, które jako jedyne pozwalały się dosiadać. Jednak szybko się to zmieniło i Indianie 

szybko zaczęli sobie przywłaszczać konie, które były przydatne im podczas polowań i bitew 

oraz podkreślały wysoki status wojownika. 

  Indianie z terenów równikowych byli bez wątpienia wspaniałymi jeźdźcami, ale również 
byli ludźmi wiodącymi prosty tryb życia i nieuważnymi opiekunami końskich stad. W 

rezultacie liczne konie uciekły na wolność. W niedługim czasie mustangi rozprzestrzeniły się 
na obszarze obecnych jedenastu stanów USA. 

  Powrót na wolność hiszpańskiemu mustangowi nie stwarzał problemu, gdyż ich przodek żył 

i rozmnażał się na wolności, na obszarach pustynnych, dlatego przyzwyczajony był do 

niedostatku pożywienia i wody. Dlatego mustangi potrafią sobie dobrze radzić w takim 

środowisku. Konie te potrafią wędrować przez kilka dni bez wody i pożywienia w pustynnych 

warunkach, żując jedynie kolczaste owoce kaktusów, aby mieć choć odrobinę wody. 

  Dzisiejszy mustang nie przypomina zbytnio swego hiszpańskiego przodka. Hiszpański 

mustang to piękne,majestatyczne zwierzę, o mocnych kościach, szerokiej piersi i pięknej 

sylwetce. Jego wygląd zmienił się po to by koń ten łatwiej dawał sobie rady w pustynnym 

klimacie. Stracił nieco na elegancji, stał się niski, a często nawet wychudzony. Sierść jego 

może być dowolnej maści, lecz niewątpliwie najwspanialsze są mustangi srokate i łaciate, tak 
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bardzo lubiane przez Indian. 

 

Wyspy Brytyjskie 

Żyje tam duża ilość dzikich koni. To tutaj konie rozpoczęły swój żywot jako prawdziwe 

dzikie zwierzęta, zajmując niektóre obszary wcześniej niż człowiek. Na Wyspach Brytyjskich 

istnieje dziewięć ras, z których każda ma wciąż swoje dzikie stado, chociaż wszyscy ich 

przodkowie byli zwierzętami udomowionymi. 

  Te rasy to: Connemara z gór Galway i Mayo położonych w zachodniej części Irlandii, kuc 

WelshMountain Pony, kuc z Wysp Szetlandzkich, kuc Highland ze Szkocji, Fell i Dales 

odpowiednio z zachodniej i wschodniej części PennineHills w Północnej Anglii oraz kuce 

Exmoor, Dartmoor i New Forest, których nazwy pochodzą od zajmowanych przez nie 

obszarów w południowej Anglii. 

  Kuce WelshMountain Pony wypasają się na walijskich wzgórzach przynajmniej od czasów 

Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to podobno Juliusz Cezar został fundatorem stadniny w 

Merionetshire. Rasa Cannemara pochodzi od pierwotnych kuców, które żyły na tych 

obszarach na długo przed człowiekiem. Kuc irlandzki ma domieszkę hiszpańskiej krwi, 

pochodzącej od tych koni hiszpańskich, które jak głosi legenda, przeżyły zatopienie słynnej 

Hiszpańskiej Armady i dopłynęły do brzegów Irlandii. Innym wytłumaczeniem pochodzenia 

ich rasy jest nabycie ich od Hiszpanów przez kupców z Galway. 

  Drobny kuc szetlandzki zamieszkiwał Wyspy Szetlandzkie od bardzo dawnych czasów, 

jednak nie wiadomo w jaki sposób przybył na ten odległy archipelag. Najprawdopodobniej 

został on wraz z większym i silniejszym Highlandem przywieziony na szetlandzkie pustkowia 

przez pierwotnego człowieka, który wędrował z wyspy na wyspę. 
  Kuc Exmoor jest starożytną rasą, która podobno służyła Celtom już w epoce żelaza jako siła 

pociągowa do wojennych rydwanów i dlatego z czasem nazywany jest kucem celtyckim. 

Utrzymuje się, że Exmoor pochodzi od pierwotnych kuców, które przetrwały zlodowacenia 

Alasce, przeszły na obszar Rosji, a następnie skierowały się na południe. Jeszcze mniej 

wiadomo o pochodzeniu sąsiadów rasy Exmoor - kuców Dartmoor oraz ich najbliższego 

sąsiada - kuca New Forest. Obie te rasy również zajmują swe obszary od stuleci. Pierwsza 

wzmianka o dzikich koniach została zamieszczona w DomesdayBook w roku 1085 i dotyczy 

kuca z okolic New Forest. 

  Za przodka ras Fells i Dales uważa się kuca celtyckiego, jednak swoją silną budowę 
zawdzięczają sprowadzonym przez Rzymian koniom fryzyjskim. 

 

Zdolność przeżycia 

 

Wszystkie kuce musiały dostosować swój styl życia oraz warunki fizyczne do przetrwania w 

swoim środowisku. Na przykład kuce szetlandzkie, które muszą żyć w najchłodniejszych 

warunkach klimatycznych, oprócz gęstej sierści mają dodatkowe ocieplenie w postaci długiej, 

gęstej grzywy i grzywki, które spadają na szyję i głowę. Kuce te, znane są z tego, że potrafią 
zjadać prawie wszystko, nawet wypatrzeć na płyciźnie wodorosty i zjeść je, albo wykraść 
rybią głowę miejscowemu rybakowi. 

  Zimowe warunki są niesprzyjające dla kuców Exmoor zamieszkujących ponure torfowiska 

Devon, dlatego mają one gęstą sierść, której gruba spodnia warstwa działa jak izolator, a 

zewnętrzna złożona jest z długich, wodoodpornych włosów. Ani deszcz, ani śnieg topniejący 

na końskim grzbiecie nie są w stanie przemoczyć tej zewnętrznej warstwy. Kuce są zmuszone 

w zimie rozkopywać śnieg w celu zdobycia spod niego resztek traw. Konie te potrafią wiosną 
unikać zakątków nęcących soczystą trawą, pokrywającą zdradliwe bagna. Unikają trawy aż 
do opuszczenia terenu przez wiatry, kiedy wreszcie mogą bez obaw wypasać się na obfitych 

terenach trawiastych. 
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  Kuc islandzki jest odpornym małym zwierzęciem żyjącym, na terenie Islandii. Większość 
kuców islandzkich, mimo że - jak w przypadku kuców zamieszkujących Wielką Brytanię - 
zostały one w zasadzie oswojone w ciągu wieków. Kuce zostały pierwotnie przywiezione do 

Islandii przez norweskich osadników na przełomie IX i X wieku i fakt, że zdołały przetrwać 
600-milową podróż morską w czasach, gdy morze stanowiło nieokiełznany żywioł, świadczy 

o ich sile i wytrzymałości. 

  Kuce islandzkie przystosowały na swobodzie do zjadania porostów zwisających z drzew, a 

także - podobnie jak kuce szetlandzkie - nie gardzą rybami. W złych czasach z braku 

pożywienia obgryzały nawet kije, na których suszyły się ryby. Pomimo iż żyją w warunkach 

półdzikich, trudno je nazwać prawdziwymi dzikimi końmi, ponieważ są zbyt przyjaźnie 

nastawione do człowieka i uległe. Zachowały spokojne usposobienie, chociaż dawni 

Norwegowie dawali upust swojemu barbarzyńskiemu upodobaniu, prowokując te przyjazne, 

małe kucyki do dzikich krwawych walk. 

 

Białe konie 

 

W całej Europie można spotkać kilka małych grup dzikich koni, którym na terenach 

należących do ludzi ofiaruje się ochronę. Jednak zwierzęta te przeważnie pozostają wolne - 

same znajdują sobie pożywienie i zaspokajają życiowe potrzeby. We Francji piękne białe 

konie Camargue wędrują po bagnistych terenach delty Rodanu. W Niemczech w leśnym 

rezerwacie w Westfalii od około 600 lat mieszkają kuce zwane Dulmen. Dzikie wnętrze 

Sardynii nadal zamieszkuje rasa dzikich koni, żyjących wśród drzew korkowych, w gąszczu 

wrzosów i paproci. Bardzo mało wiadomo o tych koniach. Tylko kilka osób odwiedza ten 

tajemniczy teren, gdzie - według wierzeń - zjawy odnajdują swoje schronienie i gdzie w 

jednym miejscu rodzą się nowe konie, a w innym stare odchodzą z tego świata. Nikt jednak 

tak naprawdę nie wie gdzie znajdują się te dwa tajemnicze miejsca. Nie wiadomo czy jakieś 
stada koni Przewalskiego wciąż żyją na wschodnich krańcach Europy lub centralnej Azji. Na 

ogół uważa się, że jedyne żyjące okazy tych starych koni można podziwiać tylko w ogrodach 

zoologicznych. 

 Najdziksze ze wszystkich współczesnych koni - jak się uważa pod względem temperamentu i 

sposobu życia - to australijskie konie Brumby. Podobnie jak Stany Zjednoczone Australia nie 

posiadała tubylczych ras koni. Rasa Brumby pochodzi od koni przywiezionych na kontynent 

w czasie "gorączki złota" w połowie XIX wieku. Poszukiwacze złota - zajęci poszukiwaniem 

cennego metalu - nie dbali należycie o konie, a często pozostawiali je w buszu, żyły więc na 

swobodzie. 

  Warunki klimatyczne Australii były tak ciężkie jak nigdzie indziej w świecie. Sucha, 

kamienista ziemia nie dostarczała ani wystarczających zapasów pożywienia ani też 
odpowiedniej ilości wody. Mimo to konie Brumby przyjęły te warunki entuzjastycznie i 

mnożyły się, tworząc rasę wytrzymałą i przebiegłą o usposobieniu tak dzikim i niesfornym, że 

po schwytaniu takiego konia prawie niemożliwe jest udomowienie go. 

  Skąd wzięła się ta nazwa nie wiadomo. Jego źródła można się doszukiwać w języku 

aborygenów, gdzie wyraz "baroomby" oznaczał "dziki", lub też słowo to pochodzi od nazwy 

stacji w Queensland, nazwanej "Baramba" na cześć pioniera hodowli koni - Jamesa 

Brumby'ego. 

 

Przeżyją czy nie? 

 

Przetrwanie wielu ras koni stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ ich liczba w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat stale i znacząco się kurczy. 

  Konie przywiezione do Australii zdołały przystosować się do surowego klimatu i licznie 
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rozmnożyły się, tworząc ogromne stada. Na początku XX wieku ich liczba powiększyła się o 

konie, które - niepotrzebne w nowoczesnych gospodarstwach - zostały wypuszczone na 

wolność. W niedługim czasie dzikie konie stały się realnym zagrożeniem dla farmerów. 

Zjadały i deptały trawę na pastwiskach, niszczyły ogrodzenia lub zanieczyszczały studnie z 

wodą. W końcu musiało powstać nowe zajęcie 'zaganiacza dzikich koni Brumby". Konie 

zaganiano do zagród z nadzieją wytrenowania niektórych z nich i sprzedaży jako 

wierzchowców. Pozostałe miały być po prostu zastrzelone. "Kontrola" ta zakończyła się 
sukcesem i w rezultacie na ogromnych, dzikich pustkowiach Australii żyje tylko niewielka 

grupa koni Brumby. 

  W Europie i Wielkiej Brytanii dzikie kuce żyją o wiele lepiej niż w Australii. W wielu 

miejscach obserwowane są przez życzliwych im ludzi, którzy pilnują, by nie stało im się 
żadne niebezpieczeństwo. Konie te są uważane za ważną część miejscowego dziedzictwa 

kulturowego, powołano więc stowarzyszenia dla ochrony koni w celu umożliwienia im 

przetrwania, mimo rozwoju cywilizacji i ciągle postępującej dewastacji ich naturalnego 

środowiska. 

  Jednak nie zawsze zwierzęta te były traktowane tak dobrze. W Wielkiej Brytanii kuce Dales 

mocno ucierpiały, gdy rozwój mechanizacji pozbawił je zajęcia na roli. Stały się w niedługim 

czasie obciążeniem dla farmerów, którzy byli właścicielami zarówno lasów, jak i pastwisk, 

gdzie konie te ogryzały drzewka i wyjadały trawę. Pastwiska przeznaczone były na wypas 

owiec przynoszących zyski z wełny i bydła rogatego, dlatego kuce Dales były masowo 

prowadzone na rzeź, co spowodowało, że na początku naszego wieku były bliskie całkowitej 

zagłady. 

  Rozwój turystyki uchronił kuce przed całkowitym wymarciem. Wymyślono, że przejażdżki 

na kucach oraz rozkoszowanie się urokami scenerii krainy zamieszkałej przez kuce Dales 

może stać się rozrywką dla turystów. Koński "zdrowy rozsądek", uległość i znajomość okolic 

pomógł przetrwać tym koniom. Wiele koni tej rasy żyjących na swobodzie może oglądać 
pobratymców wożących turystów na swoim grzbiecie. 

  Ciężkie czasy dla kuców Exmoor nadeszły w latach II wojny światowej, kiedy były 

powszechnie zabijane dla mięsa. Te, które uniknęły śmierci, zastały miejsce swego bytowania 

zajęte przez bazę czołgów. Wiele z nich stało się przypadkowymi ofiarami pocisków 

wystrzeliwanych przez ćwiczących żołnierzy. Kuce Exmoor niezwykle ucierpiały w tym 

czasie, a odtworzenia stad jest zajęciem niezwykle trudnym, ponieważ pozostało bardzo mało 

koni czystej krwi Exmoor. 

Najsmutniejsza z historii dziesiątkowania dzikich koni dotyczy dumnych mustangów z 

amerykańskich prerii. Kiedyś liczne stada tych koni były nierozerwalnie związane z 

krajobrazem Ameryki Północnej. Z biegiem lat ich liczba zmniejszyła się do 2 milionów. W 

roku 1968 było ich 17 tysięcy, a trzy lata później 10 tysięcy. Odpowiedzialność za zagładę 
mustangów ponosi człowiek. To on prowadził te konie tysiącami na rzeź podczas wojny 

burskiej oraz w czasie I wojny światowej, zabijał je na pożywienie dla kurcząt i nawóz, a 

także chciał zająć pastwiska, aby wypasać na nich własne zwierzęta gospodarskie. Mustangi 

były również zabijane podczas polowań, dla skór, mięsa i przyjemności. 

Zakaz zabijania i dręczenia dzikich koni został ustanowiony na mocy prawa federalnego 

dopiero w roku 1971. Na szczęście nie jest jeszcze za późno, aby uratować mustangi i nie 

dopuścić do tego, by dzikie konie po raz drugi zniknęły kontynentu amerykańskiego. 

Rasa amerykańskiego mustanga została oficjalnie zarejestrowana przez organizację American 

Mustang Association w 1962 roku. (Rafał Sikora ) 

 
4. Oświetlenie ścieżek i placu. 
 
Na projektowanym terenie istnieje oświetlenie.  
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V. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 
      Projektowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko i krajobraz miejscowości 

Podgrodzie. Podniesie walory estetyczne i rekreacyjne miejscowości oraz zmieni charakter 

jego użytkowania. 

 Warunki gruntowo –wodne nie zostaną naruszone. 

 
 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
       Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIE ZIEMI, WODĘ I KRAJOBRAZ. 
 

      Zagospodarowanie masami ziemnymi: Humus i urobek z wykopów będzie 

zagospodarowany na terenie inwestycji. 

 

PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 

Projektowany teren będzie w pełni przystosowany do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne- wyeliminowanie schodów i stromych podjazdów, szerokich wejść na teren 

obiektu. 

 

VI. PROJEKTY I ZDJĘCIA. 
 

A. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 
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B. Część graficzna. 

1. Plan zagospodarowania terenu zielenią(cz-b)- rzut z góry- w skali 1:200  

2. Plan zagospodarowania terenu zielenią(kolorowy)- rzut z góry- w skali 1:200 

3. Plan zagospodarowania terenu zielenią(cz-b)- rzut z góry- w skali 1:500 

4. Plan zagospodarowania terenu zielenią(kolorowy)- rzut z góry- w skali 1:500 

 

 

 

VII. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
ZAKRES ROBÓT 
 

      Zakres robót obejmuje wykonanie prac przygotowawczych, robót ziemnych, ułożenie 

chodników z kostki brukowej, montaż ławek, tablic informacyjnych, nasadzenia drzew i 

krzewów, nawiezienie ziemi urodzajnej z uzupełnieniem do wymaganej niwelety oraz 

założenie zieleńców. 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

• 2. Oznakowanie  robót. 

• 3. Zagospodarowanie terenu budowy. 

• 4. Roboty przygotowawcze.  

• 5. Roboty ziemne. 

• 6. Roboty drogowe- nawierzchnie z kostki brukowej. 

• 7. Roboty pozostałe – urządzenie terenów zielonych, montaż ,ławek śmietników, 

tablicy informacyjnej i stojaka na rowery. Budowa placu zabaw. 

• 8. Uporządkowanie placu budowy. 

 

1.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
        niebezpiecznych 
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-szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia szczególnego,  

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczenie w tym celu osoby, 

-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego, 

 

2. Oznakowanie robót 
    Przed przystąpieniem do robót należy wcześniej zabezpieczyć i oznakować teren budowy 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji robót. 

 

3. Zagospodarowanie terenu budowy. 
         Wszystkie niezbędne materiały z przeznaczeniem do budowy należy składować w  

miejscu bezpiecznym wcześniej przygotowanym, w którym ich przechowywanie nie wpłynie   

negatywnie na bezpieczeństwo, i nie będzie kolidować przy wykonywaniu robót, nie będzie 

utrudniało ruchu podczas wykonywania prac, i nie będzie zagrażało bezpieczeństwu 

pracowników oraz składowanego asortymentu. 

Organizując roboty na wolnej przestrzeni pracownikom  należy zapewnić dostateczną ilość 
wody do picia, oraz celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych przeciw pożarowych . 

 

4. Roboty rozbiórkowe.  
Nie występują. 
 
5.Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i jak mają być wykonane.  

W  czasie wykonywania robót ziemnych należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze w 

miejscach niebezpiecznych. 

Podczas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić zastawy 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Składowanie urobku materiałów i wyrobów jest zabronione 

 -w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są       
    obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidywane w doborze obudowy 

 - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

 
6. Roboty drogowe – nawierzchnie z kostki brukowej. 
    Robót związanych z ustawianiem krawężników betonowych ,  wykonywaniem nawierzchni 

z kostki brukowej nie przewiduje się warunków szczególnie niebezpiecznych zagrażających 

życiu. Należy zwrócić uwagę i zachować ostrożność przy rozładunku asortymentu (ręcznie 

lub wózkiem widłowym) oraz obróbce i docince krawędzi przy użyciu tarcz mogącej 
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spowodować okaleczenia i rany cięte. Podczas używania tarcz mechanicznych należy 

stosować okulary ochronne, nauszniki oraz rękawice ochronne. 

 

7. Roboty pozostałe. 
    Nie występują warunki szczególnie niebezpieczne mogące zagrozić życiu lub zdrowiu. 

 

8. Zakończenie robót. 
     Zakończenie robót wiąże się z odbiorem technicznym i przekazanie placu budowy 

Inwestorowi. W tym celu po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
użytkowany roboczo teren do porządku , mianowicie: 

     -wszystkie maszyny budowlane i urządzenia techniczne bezpiecznie     przetransportować   
       do bazy, 

    -usunąć pozostałości materiałów, gruzu i ziemi, 

    -usunąć inne pozostałości i zanieczyszczeń 

Uwaga: wszelkie nazwy własne które mogły pojawić się w dokumentacji 
Zamawiającego stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy 
rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – lub równoważne.
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