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Park Miejski wraca "do korzeni"

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

SIEJEMY ŁĄKI KWIETNE!
W okresie jesienno-zimowym można było zaobserwować prowadzone w Parku
Miejskim prace związane z „Projektem rewaloryzacji zabytkowego
pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”, którego głównym
celem jest przywrócenie historycznego układu kompozycyjno-przestrzennego
parku. W pierwszej kolejności, w ramach utrzymania parku i na podstawie
uzyskanych zezwoleń, została przeprowadzona wycinka ok. 80 drzew
zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parku oraz tzw. "złomów" czyli
drzew połamanych. Drzewa te zostały wytypowane w oparciu o
przeprowadzoną pełną inwentaryzację zieleni w urządzonej części parku,
która została opracowana w ramach dokumentacji projektowej.
Większość drzew planowanych do usunięcia to tzw. samosiejki, które rozrastają się w sposób
niekontrolowany, kolidując przy tym z najcenniejszym starodrzewem. Co ważniejsze, oprócz
przeprowadzenia wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych, posadzone zostaną także nowe rośliny, w tym
230 drzew i ponad 14 tys. krzewów.
W ramach Projektu rewitalizacji Parku (który, przypominamy, wpisany jest na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO) przewiduje się również przebudowę alejek, amfiteatru, placu zabaw, kortów
tenisowych, stawu, budowę nowych obiektów z toaletami przy korcie, konserwację glorietty oraz
pergoli wraz z obsadzeniem pnączami. W ramach przywracania obiektu do stanu przypominającego
założenia pierwotne na miejscu pojawią się nowe, ale stylizowane na zabytkowe ławki, kosze, płotki,
oznaczenia górniczych szybów – wszystko w kształtach i kolorach nawiązujących
do historycznego kształtu parku. Symbolicznie odtworzony zostanie także tor kolejki wąskotorowej,
która niegdyś przejeżdżała przez tereny górnicze, na których później powstał nasz park. Projekt
zakłada odtworzenie pierwotnego klimatu Parku z jednoczesnym utworzeniem nowych miejsc
spełniających współczesne zapotrzebowania odwiedzających.
Park Miejski utworzony w 1903 roku jest wczesnym przykładem udanego przekształcenia krajobrazu
post-industrialnego. Urządzony na terenech pogórniczych był kilkakrotnie powiększany - obecnie ma
powierzchnię 22 ha.

Na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Morcinka w Starych
Tarnowicach, a także przy ul. Opatowickiej zasiano już łąki kwietne. Z czasem
na ten cel przeznaczone będą kolejne tereny na obszarze miasta. Na tym nie
koniec: w związku z suszą oraz wnioskami mieszkańców tam gdzie to
możliwe, koszenie traw zostało ograniczone. Łąka założona na terenie
wybudowanego przed rokiem przez miasto parku na Osiedlu Przyjaźń to 550 m
kw, natomiast kolejna przy ul. Opatowickiej to ok. 400 m kw.
Łąki kwietne są coraz częściej wykorzystywane w przestrzeni miast jako alternatywa dla tradycyjnych
trawników. Ich zadaniem jest przypominanie naturalnych, nieregularnych zbiorowisk, które kwitnąc
wprowadzają do miasta kolorowy i sielski krajobraz. Są znacznie łatwiejsze, a przez to tańsze w utrzymaniu,
gdyż nie wymagają częstego koszenia ani zabiegów pielęgnacyjnych. Są łatwym sposobem wspierania
bioróżnorodności -wprowadzają do miasta wiele gatunków rodzimych traw i kwitnących roślin oraz stanowią
bazę pokarmową wielu zwierząt, szczególnie owadów (motyli, chrząszczy, pszczół itp.). Pozytywnie wpływają
także na retencję wody opadowej. Lepiej zacieniają powierzchnię gruntu, dzięki czemu parowanie wody jest
znacznie niższe niż w przypadku trawników, które często podczas gorących dni po prostu wysychają.
Rosnące na nich rośliny mają rozbudowane systemy korzeniowe, które penetrują glebę głębiej niż trawa, a
tym samym pozwalają wodzie opadowej lepiej się wchłonąć. Ma to szczególne znaczenie współcześnie,
kiedy zmiany klimatyczne doprowadzają do okresów długotrwałej suszy lub deszczy nawalnych, podczas
których łąki kwietne są w stanie odebrać duże ilości wody. Ponadto działają także jak filtry powietrza
wyłapując z niego zanieczyszczenia m. in. komunikacyjne.
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Ul. Morcinka - bez koszenia na części oddanego do użytku w ubiegłym roku skweru łąka
powstała samoczynnie. Na pozostałych 500 m. kw. zasiano mieszanki traw
z kwiatami polnymi takimi jak mak, chaber bławatek, złocień właściwy i ślaz piżmowy.
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