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Plansza 3. Kompozycja przestrzenna i zasady kształtowania zieleni                      

London Olympic Park , Londyn, UK, rok powstania 2012,, 
proj. Nigel Dunnett;

 London Olympic Park , Londyn, UK, rok powstania 2012,,

obszary trawiaste intensywnej pielęgnacji łączone z zespołami paranaturalistycznych
habitatów

na koronie stadionu - roślinność trawiasta

źródło: http://www.hargreaves.com/projects/PublicParks/London2012Olympics/

źródło: https://www.timberpress.com/blog/2012/08/nigel-dunnett-helps-create-a-

Kolory energii - 

garden-of-olympic-proportions/

barwy naturalności

źródło: https://www.timberpress.com/blog/2012/08/nigel-dunnett-
helps-create-a-garden-of-olympic-proportions/

źródło: https://www.timberpress.com/blog/2012/08/nigel-dunnett-
helps-create-a-garden-of-olympic-proportions/

 London Olympic Park , Londyn, UK, rok powstania 2012, proj. Nigel Dunnett;

 

pnącza na panelach

zieleń izolująca

akcent 
w strefie
wejściowej

Barwy projektowanej szaty roślinnej inspirowane 
są  nowym  logiem  Jaworzna.  Dla  kształtowania 
szaty  roślinnej  przyjęto  dwie  zasadnicze metody 
organizacji i pielęgnacji zespołów roślinnych:
-  murawy  sportowe  i  sportowo  rekreacyjne  - obszary 
trawiaste utrzymywane w stanie półnaturalnym  -  
użytkowane  intensywnie  lub  ekstensywnie w zależności 
od funkcji terenu.
-  obszary  siedlisk  rodzimych,  gdzie  przyjęto metodę  
“dynamicznych  krajobrazów”  prof. Nigela Dunetta. 
Polega ona na organizacji nasadzeń  na  wzór  
naturalistyczny  z  uwzględnieniem wymogów obiektu  
użyteczności publicznej. 
Przyjęto  zasadę  wzbogacania  estetycznego, 
wzmocnienia  efektów  barwnych  oraz  różnorodności 
kolorystycznej. 

Kształtowanie  szaty  roślinnej  w  obrębie  Parku 
sportowo  -  rekreacyjnego  w  Jaworznie  jest 
inspirowane  metodą  przyjętą  dla  London  Olympic 
Park. Zaproponowano kolekcje prezentujące urodę  roślin  
rodzimych  oraz  widowiskowość  i zmienność  
naturalnych  zespołów  roślinnych. 
Metodę  “dynamicznych  krajobrazów”  opisaną 
powyżej,  stosuje  się  z  powodzeniem  dla  wielu założeń  
współczesnej  przestrzeni  publicznej.  Jej cechy to:
- niskie koszty realizacji - wykorzystanie roślinności 
rodzimej; 
-  ekonomia  utrzymania  -  znikome  wymagania 
siedliskowe i pielęgnacyjne;
- odporność na degradację;
- naturalistyczna estetyka dobrze wpisująca się w lokalny 
krajobraz.

zielony trejaż

zieleń izolująca

siłownia wodna:
trawy i gatunki wilgociolubne

grupy roślin ozdobnych

i mieszanka bylin kwitnących  

INFOstacja - dominanta krajobrazowa

źródło: http://www.hargreaves.com/projects/PublicParks/London2012Olympics/

I miejsce w konkursie architektonicznym.     
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