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I. DANE OGÓLNE 

1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania obszaru 

„Kacze doły” w Toruniu dla terenu działek geodezyjnych Nr: 56 i 65/2 obręb 21 Toruń, 

pomiędzy ul. Szosa Okrężna a ul. 4 Pułku Lotniczego 

W zakresie obejmującym projekt koncepcyjny budowy i modernizacji ciągów komunikacyjnych 

oraz zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Materiały wejściowe 

 Umowa Nr18/2017 z dnia 17.11.2017 r., zawarta z Gminą Miasta Toruń, ul. Wały Gen. 
Sikorskiego 8, 87-100 Toruń na wykonanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania 
obszau „Kacze doły” w Toruniu, dz. ew. nr 56 i 65/2 obręb 21 Toruń; 

 aktualna mapa syt.-wys. dla terenu, objętego projektowaną inwestycją w skali 1:1000, 
Mapa syt.-wys. dla terenu dz. geod. 56 i 65/2 obr. 21 w Toruniu, mapa zasadnicza z dnia 
30.11.2017 r.; 

 elaborat dokumentacji pt. „Uwarunkowania historyczne i prawne dla Obszaru leśnego 
„Kacze doły” w Toruniu, opracowanej w ramach Koncepcji rewitalizacji i 
zagospodarowania obszaru „Kacze doły” w Toruniu. 

 

II.        KONCEPCJA REWITALIZACJI i ZAGOSPODAROWANIA 

1. Założenia projektowe 

 Obszar leśny „Kacze doły” w Toruniu planuje się poddać rewitalizacji, czyli przywrócić 

mu jego potencjał przyrodniczy i przestrzenno-kompozycyjny do celów rekreacyjnych, 

zarówno dla mieszkańców pobliskiego Osiedla Brzezina, użytkowników pobliskiej stadniny 

koni, jak i gości lotniska, a także całego miasta Torunia. 

 Podstawowymi założeniami, wyjściowymi przy opracowywaniu koncepcji rewitalizacji 

i zagospodarowania obszaru są ustalenia prawa miejscowego dla przedmiotowego terenu, 

ustalenia i wskazania w Planie zarządzania krajobrazem, w Planie urządzenia lasów 

komunalnych miasta Torunia, informacje nt. historii i układu przestrzennego zabytkowego 

Fortu VII i elementów oraz obszarów do niego przynależnych. 

 Istotną sprawą dla kształtu koncepcji jest także dotychczasowy sposób użytkowania 

obszaru leśnego, jego dostępność, rozplanowanie dróg i ścieżek, wód, zadrzewień, niezbędny 

do zachowania balans pomiędzy  środowiskiem przyrodniczym, w sensie urzeźbienia terenu, 

systemu wodnego i jego powiązań z otoczeniem, flory i fauny oraz innych aspektów, jak 

przewietrzanie, nasłonecznienie, mikroklimat obszaru a ingerencją w to środowisko poprzez 

wprowadzenie bardziej intensywnej funkcji parkowej i rekreacyjnej dla mieszkańców Torunia. 

 Reasumujac można powiedzieć, że z jednej strony dokonano oceny potencjału obszaru 

leśnego, jego predyspozycji i wszelakich ograniczeń z tytułu prawa powszechnego, prawa 

miejscowego, wskazówek wynikających z uwarunkowań przyrodniczych, historycznych,  z 

dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania, oczekiwań społeczności 

pobliskiego osiedla odnośnie programu użytkowego, a z drugiej – podjęto próbę uczynienia z 

obszaru miejsca atrakcyjnego dla wszystkich zakładanych użytkowników, z poszanowaniem 

ww. wachlarza ograniczeń i uwarunkowań. 
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2. Opis koncepcji rewitalizacji  

 Obszar leśny „Kacze doły” charakteryzuje się bogatym urzeźbieniem terenu i 

rozbudowanym systemem wodnym, mającym powiązania z otoczeniem, zróżnicowanymi 

warunkami siedliskowymi, gruntowo-wodnymi, bogatym zróżnicowanym gatunkowo i 

wiekowo okazałym drzewostanem, reprezentującym różnorodne zbiorowiska 

fitosocjologiczne, przeszło 100-letnią historią, mającą niebagatelny wpływ na ukształtowanie 

przestrzenne i obecny sposób zagospodarowania oraz użytkowania obszaru. 

  Na kanwie takich przesłanek przygotowano koncepcję rewitalizacji i 

zagospodarowania obszaru leśnego, która w zasadzie tylko wydobywa i podkreśla walory 

miejsca oraz niejako dostarcza oprawy w postaci różnych form i elementów  

zagospodarowania dla funkcji i dotychczasowego sposobu użytkowania obszaru. 

 Obszar leśny „Kacze doły” jest po pierwsze w pełni ukształtowanym kompleksem 

przyrodniczym, z bogatym gatunkowo drzewostanem, miejscem bytowania, co najbardziej 

zauważalne: ptaków, saren i innych drobnych zwierząt. Jest więc niejako żywą skarbincą 

wiedzy o przyrodzie, o sposobie jej funkcjonowania.  

Ingerencja projektowa nie burzy zasadniczo zastanych i ukształtowanyuch zależności 

przyrodniczych, a pozwala na ich lepsze poznanie – poprzez informację ekologiczną, na 

tablicach informacyjnych przy wejściach na teren obszaru leśnego, w miejscach wypoczynku 

biernego i aktywnego dla ludzi oraz poprzez lokalizację różnych elementow małej architektury 

dla zwierząt, bytujących na przedmiotowym obszarze i w jego okolicach. 

 Obszar leśny „Kacze doły” ma po drugie ukształtowany układ przestrzenny, powstały 

na zrębach zagospodarowania obszaru fortecznego, który podlegał współczesnym 

modyfikacjom, głównie z uwagi na bliskość osiedla mieszkaniowego. Na powyższy układ 

składają się: rzeźba terenu, układ wodny, układ dróg i ścieżek spacerowych, do spacerów 

konnych, jazdy rowerem, drzewostan wraz z jego rozplanowaniem i elementy małej 

architektury. Kompozycja przestrzenna jest w zasadzie dość czytelna i zachowana, za 

wyjątkiem ostatniego składnika, gdyż elementy małej architektury są już w przewadze 

zniszczone.  

Koncepcja rewitalizacji niejako na nowo przywraca dawne zatarte relacje przestrzenno-

kompozycyjne i wzbogaca obszar o nowe elementy zagospodarowania i małej architektury 

oraz wyposażenia, w charakterze leśnym i jednocześnie z zachowaniem pewnej „surowości 

fortecznej”. Planowane place i miejsca wypoczynku biernego oraz aktywnego, w tym plac 

zabaw dla dzieci i rekreacyjny dla dorosłych, poza przypisanym im wyposażeniem, zaopatrzone 

będą we wszelkie informacje o walorach przyrodniczych miejsca, co wyartykułowano w 

akapicie powyżej, ale także o historii obszaru i jego kompozycji przestrzennej oraz o 

rozplanowaniu zrewitalizowanego terenu. Tego typu informacja znajdzie się także przy 

głównych wejściach na teren obszaru leśnego. 

 Sposób rewitalizacji i zagospodarowania Obszaru leśnego „Kacze doły” przedstawiono 

na planszy koncepcji, a szczegółowy opis rewitalizacji poszczególnych elementów układu 

przestrzennego - w dalszej części niniejkszego tekstu. 
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3. Opis sposobu zagospodarowania obszaru leśnego „Kacze Doły” 

3.1. Rzeźba terenu – zakres zmian 

W poszczególnych rejonach Obszaru leśnego „Kacze doły” w Toruniu, opisanych w 
Inwentaryzacji stanu istniejącego, a charakteryzujących się różnym urzeźbieniem terenu 
planuje się następujące zmiany w zakresie ukształtowania tegoż terenu, a mianowicie: 

 południowe rejony obszaru i środkowe – tutaj nastąpi wyrównanie powierzchni terenu, tj. 
zasypanie dołów i różnych wyrw terenowych. Pogłębienie rowu po jego pierwotnym 
śladzie, do takiej głębokości, by możliwe było grawitacyjne odprowadzenie wody poprzez 
przepust pod jezdnią do rowu po południowej stronie ulicy 4 Pułku Lotniczego. W ramach 
prac będzie więc wykopanie rowu, z przywróceniem jego pierwotnej szerokości i 
głebokosci, wyprofilowanie skarp i ich ewent umocnienie kamieniem polnym i tzw, kiszką 
faszynową.  
Rów odwadniający z Os. Brzezina planuje się pogłębić i wypropfilować dno i skarpy, po 
wcześniejszym zdjęciu betonowych płyt ażurowych typu JUMBO z jego nabrzeży i dna. 
Pogłębienie będzie wynosić ok. 1 m, szczególnie wyraźne na odcinku od mostku z 
przepustem na głównej drodze Obszaru leśnego do wylotu na rowie fortecznym; 

 środkowo-wschodnie rejony obszaru, suche – powierzchnię terenu występującego tutaj 
łagodnego stoku, wznoszącego się w kierunku północnym planuje się jedynie wyrównać, 
lekko wyprofilować, bez większych robot ziemnych, nadając odpowiednie parametry 
wysokościowe i spadek dla pasa terenu z główną drogą parkową, która w późniejszym 
czasie podlegać będzie przebudowie; 

 środkowo-zachodnie rejony obszaru, po stronie południowej niecki ze stawem, 
usytuowanej w części pn obszaru – z płaskim teren, pagórkami, wąwozem na pn-zach. od 
zasypanego rowu fortecznego i tarasami po pd stronie ww. wąwozu  wymagać będą, poza 
rytunowym wyrównaniem powierzchni terenu większych robot ziemnych, polegających 
na: 
o oczyszczeniu i pogłębieniu rowu między pagórkami, wyprofilowaniu skarp rowu do 

parametrów, umożliwiających późniejszą budowę mostku z przyczółkami betonowymi 
i zastawką, 

o przemieszczeniu mas ziemnych w wąwozie i wyprofilowanie w stoku pd wąwozu 
wąskiego tarasu, nieco szerszego niż planowana tutaj ścieżka rowerowa, a także 
ukształtowanie krawędzi wąwozu i skarpy po wsch. stronie wąwozu według 
parametrów planowanej ścieżki spacerowej, która przebiegac będzie po istniejącym 
śladzie, a zmiany ograniczą się do nadania jej określonej szerokości i spadków, 
bezpiecznych dla użytkowników parku oraz zapobiegających procesom erozyjnym, tj. 
np. jej rozmywaniu przez wody opadowe, 

o przemieszczeniu mas ziemnych w wąwozie i wyprofilowanie w stoków wąwozu, 
wyrównaniu powierzchni stoków wąwozu, w tym stoku, gdzie planowany jest wylot 
rury kanalizacji deszczowej z ul. Szosa Okrężna, do poprowadzenia od wschodniego 
skraju obszaru leśnego, prostą linią do powyższego wąwozu.  
Zakładając dla rury kanalizacyjnej 1,5 % równomiernego spadku, oznacza to, że o ile 
wylot rury kanalizacyjnej przy wsch. granicy obszaru leśnego jest na rzędnej 
wysokościowej 56,86 m npm., to wlot rury do wąwozu powinien być na rzędnej wys. 
54,99 m npm. a to oznacza prawd. konieczność niewielkiego pogłębienia wąwozu i 
zamknięcia go od strony pn-zach. poprzez usypanie grobli., co pozwoliłoby na 
wytworzenie w wąwozie niewielkiego oczka wodnego. Od strony stawu stok grobli 
byłby ukształtowany w tym wariancie schodkowo – do późniejszej budowy kaskady, 
odprowadzającej wodę z oczka wodnego do ww. stawu, 
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o północne i pn-wsch. rejony obszaru, na wschód od niecki ze stawem i od rowu 
fortecznego, na znacznej powierzchni suche – wymagać będą, poza rytunowym 
wyrównaniem powierzchni terenu większych robot ziemnych, polegających na: 

o niewielkim przemieszczeniu mas ziemnych na terenie po zach. stronie głównej drogi 
parkowej na kierunku pn-pd na potrzeby planowanego tu crossingu rowerowego, z 
uwzględnieniem przebiegu i parametrów wysokościowych projektowanych ścieżek 
rowerowych. Teren naturalnie jest pofalowany a planowane roboty ziemne mają tylko 
nieco zwiększyć różnice rzędnych wysokościowych pagórkow i zaniżeń i powinny być 
tak wykonane, by umożliwiony był odpływ wód opadowych z zaniżeń terenowych a 
zachowane drzewa nie miały przysypanych  nadmiernie pni, gdyż przykrycie szyjki 
korzeniowej drzew warstwą 30 cm ziemi prowadzi do ich obumarcia, 

o wyprofilowaniu terenów łagodnego wsch. stoku niecki ze stawem, poprzez 
przysypanie zaniżeń terenowych, gdzie obecnie dość często zalegają wody opadowe i 
ukształtowanie takich spadków, by umożliwić absorbowanie wody przez grunt a 
nadmiar sprowadzić grawitacyjnie równomiernym „płaszczowym” odpływem w 
kierunku niecki, 

 środkowo-zach. rejony obszaru z rozległą niecką, otoczoną stromymi skarpami od strony 
zach. i pn oraz częściowo wsch. – na wys. rowu fortecznego, przechodzącą łagodnym 
stokiem w kierunku wsch. rejonów obszaru leśnego – gdzie planuje się największy zakres 
robót ziemnych, jednak ściśle bazujących na przesłankach istniejącego urzeźbienia terenu, 
a mających na celu wydobycie w największym stopniu naturalnych walorów miejsca. W 
ramach robót ziemnych na tym terenie planuje się: 
o wyprofilowanie terenów łagodnego wsch. stoku niecki, przylegającego do stawu, 

poprzez pogłębienie istniejącego rowu ze strumykiem, wypływającym z rowu 
fortecznego i wyprofilowanie jego skarp, z ich umocnieniem kamieniem polnym i 
ewent. faszyną. W sąsiedztwie rowu ze strumykiem wykonane będzie przysypanie 
zaniżeń terenowych, gdzie obecnie dość często zalegają wody opadowe a spadki 
terenu zostaną tak ukształtowane, by umożliwić absorbowanie wody przez grunt a jej 
nadmiar sprowadzić grawitacyjnie równomiernym „płaszczowym” odpływem w 
kierunku niecki ze stawem. Generalnie celem robót ziemnych tutaj prowadzonych 
powinno być takie przemieszczenie mas ziemnych, by to strumyk zbierał zarówno 
wodę z rowu fortecznego, jak i wody opadowe, 

o podwyższenie wsch. i pd nabrzeża stawu o kilkadziesiąt cm, by zagwarantować jego 
niezalewanie przez wody stawu, podczas zmieniających się w ciągu roku poziomów 
wody, zwykle wyższych w okresie wiosennym, a nierzadko i jesienią. Przy przyjętym 
założeniu, że amplituda będzie prawd. ok. 70 cm względem obecnego poziomu lustra 
wody, na pd nabrzeżu, po stronie zach. i wsch. należałoby teren podwyższyć do rzędnej 
wysokości ok. 55,40 m npm., a to oznacza, że niektóre z olch, szczególnie te na wsch. 
nabrzeżu wymagałyby usunięcia, co jednak można rozstrzygnąć dopiero na etapie 
projektów wykonawczych rewitalizacji Obszaru leśnego „Kacze doły”.  
Na planszach Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania obszaru leśnego „Kacze doły” 
w Toruniu przyjmuje się, że rzędna wysokościowa pd-zach. nabrzeża stawu wyniesie - 
56,00 m npm. a nabrzeża pd-wsch. – 55,40 m npm., 

o wyprofilowanie terenów dna niecki po zach. i pn stronie stawu, poprzez usunięcie 
prowizorycznych umocnień pagórków, prawd. do crossingu rowerowego, tj. starych 
opon i drewnianych bali, ob. w dużej części spróchniałych oraz rozścielenie gruntu na 
otaczającym terenie. Teren skarpy północnego stoku powinien być ukształtowany z 
uwzględnieniem parametrów dla projektowanych na stoku schodów z bali 
drewnianych lub schodów z półokrąglaków drewnianych, a teren niecki po pn i zach. 
stronie stawu – z dopasowaniem do parametrów projektowanej ścieżki o nawierzchni 
gruntowej i placu na lokalizację ogniska w pd-zach. rejonie niecki, 
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o zbudowanie wału ziemnego, łączącego zach. skarpę niecki z pagórkiem po stronie pd, 
w taki sposób, by rzędna jego górnej płaszczyzny wynosiła ok. 56,50-57,00 m npm, a 
bardziej stromy stok znajdował się od strony stawu. Dobrym rozwiązaniem byłoby 
równomierne podwyższanie terenu, idąc od drogi po zach. stronie obszaru 
opracowania, co pozwoliłoby zachować dojście do stawu od strony zachodniej w 
obecnym ciekawym krajobrazowo wizerunku, bez żadnej przegrody w postaci wału i 
bez konieczności budowy schodów. Ten wariant należy rozważyć  przy opracowywaniu 
projektów technicznych rewitalizacji Obszaru leśnego „Kacze doły”, 

o pogłębienie odcinka rowu fortecznego, stanowiącego jednocześnie pn-wsch. narożnik 
niecki ze stawem oraz wyprofilowanie skarp rowu, aż do wylotu strumyka. Szczególnie 
ważnym zadaniem będzie wyprofilowanie skarp rowu od strony niecki oraz jej górnej 
płaskiej krawędzi, gdzie projektuje się ścieżkę spacerową i drewniany mostek z 
balustradą, przewieszony nad kaskadą oraz kładkę drewnianą, przerzuconą nad 
rowem, w miejscu wypływu strumyka, 

 północno-zachodnie rejony obszaru, na północ od niecki ze stawem i na zachód od rowu 
fortecznego, suche – powierzchnię terenu planuje się jedynie wyrównać, lekko 
wyprofilować, bez większych robot ziemnych, nadając odpowiednie parametry 
wysokościowe i spadek na przebiegu projektowanych dróg i ścieżek parkowych oraz placu 
wypoczynkowego w punkcie widokowym na pn skraju skarpy wokół niecki ze stawem.  
Rów forteczny, rozdzielający rejony pn-zach. obszaru leśnego od pn-wsch. wymaga 
pogłębienia koryta, wyprofilowania skarp z przygotowania miejsca, przeznaczonego pod 
lokalizację przyczółków betonowych projektowanego mostku drewnianego, a w dalszej 
kolejności umocnienia brzegów, najlepiej tzw. kiszką faszynową i drewnianymi kołkami. 
 

3.2.  Elementy układu wodnego i zakres zmian 

 Na układ wodny obszaru opracowania składają się rowy odwadniające zarówno o 
historycznej jak i współczesnej genezie oraz staw. Brak systematycznej pielęgnacji układu 
spowodował, że jest on niefunkcjonalny, a wynikłe zaniedbania skutkują zastoiskami wodnymi. 
W Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania Obszaru leśnego „Kacze doły” sprawy 
rewaloryzacji układu wodnego potraktowano priorytetowo, a planowane roboty ziemne, 
szczególnie te w otoczeniu rowów i stawu mają zapewnić własciwą cyrkulacje wód 
powierzchniowych i podnieść  ich walory krajobrazowe, jak i przywrócić równowagę 
ekologiczną w akwenach, gdzie powinny bytować róźni przedstawiciele właściwej dla miejsca 
awifauny. 
 
W niniejszej koncepcji planuje się szereg prac ziemnych, które mają przywrócić klarowność 

zarysu układu wodnego, a w dalszej kolejności takie jego zagospodarowanie, by skutecznie 

poprawić funkcjonalność systemu, działającego zawsze w ścislej korelacji z otoczeniem, czy to 

przyrodniczym, czy z zakresu inżynierii wodnej. Dla poszczególnych obiektow wodnych planuje 

się nastepujacy zakres prac: 

 rów forteczny Fortu VII o przebiegu pn-pd: 

o pn odcinek rowu fortecznego – po wykonaniu robót ziemnych planuje się umocnienie 

jego koryta poprzez tzw. faszynowanie, tj. ułożenie tzw. „kiszki” faszynowej i wbicie po 

bokach nurtu drewnianych kołków, np. z olszyny. W miejscu obecnej zniszczonej 

kaskady proponuje się zbudowanie nowej, z kamieni polnych i kłód drewnianych. Na 

wylocie z głównego odcinka rowu strumyka oprócz umocnienia nurtu kiszką faszynową 

i kołkami proponuje się ułożenie na dnie rowu płaskich kamieni, w sposób schodkowy, 

by spływ wody odbywał się w określonym zakładanym kierunku, w nurcie rowu. 



KONCEPCJA REWITALIZACJI i ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU „KACZE DOŁY” w TORUNIU 

6 
 

Sposoby umocnienia brzegów rowu oraz wygląd projektowanej kaskady z kamieni a 

także obłożenia nurtu kamieniami przedstawiają poniższe fotografie. 

 

  
Fot 1 i 2. Plotki do umacniania brzegów rowów, po lewej – faszyna przepleciona między kołkami, po prawej – kiszka 
faszynowa, przybita kołkami drewnianymi do nabrzeża rowu 

 
Fot. 3. Sposób umocnienia brzegów rowów, poprzez faszynowanie i wbicie kołków drewnianych. Z prawej strony 
fot. wylot kanalizacji deszczowej w formie strumyka, umocniony kamieniem polnym 

   
Fot. 4 i 5. Po lewej - umocnienie brzegów rowu poprzez ułożenie kamieni i rozścielenie żwiru, ewent. grysu 
kamiennego, po prawej – kaskaka z bali drewnianych z nakierowaniem strumienia wody oraz z kamienia 
naturalnego łupanego 

  

o pd odcinek rowu fortecznego – prace ziemne, a następnie umacniające jego nabrzeże 

(faszyną i kołkami drewnianymi) dotyczyć będą jedynie pn fragmentu tego odcinka 

rowu fortecznego.  

W innym rozwiązaniu odprowadzenia wody z rowu od strony ul. Szosa Okrężna planuje 

się wykorzystać siły natury, tj. spływ grawitacyjny w kierunku Fortu VIII, po starym 

śladzie rowu fortecznego, w kierunku ul. 4 Pułku Lotniczego, dalej przepustem pod 

ww. ulicą do rowu po stronie pd ulicy. To rozwiązanie jest zgodne z historycznym 

obiegiem wody w rowach systemu fortyfikacji zewnętrznego pierścienia twierdzy 

Toruń. Po pogłębieniu rowu i wyprofilowaniu skarp planuje się, jak przy poprzednio 

opisanych odcinkach umocnienie koryta rowu kiszką faszynową i kołkami 

drewnianymi. Przy przepuście pod ulicą celowe jest umocnienie skarp kamieniem 
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polnym. W celu właściwego funkcjonowania spływu wody na tym kierunku, konieczne 

jest oczyszczenie i udrożnienie rowu fortecznego także po pd stronie ul. 4 Pułku 

Lotniczego, gdyż w przeciwnym wypadku może nastąpić podmycie warstw 

konstrukcyjnych ulicy i naruszenia jej parametrow technicznych. Celowe byłoby także 

zbudowanie zastawki przed przepustem pod ulicą, w obrębie obszaru opracowania, co 

pozwoliłoby mieć kontrolę nad spływem wody z rowu, tzn. byłaby możliwość 

utrzymywania lustra wody w rowie fortecznym na zakładanym poziomie, ze względów 

krajobrazowych i ekologicznych. W dalszej części tekstu zamieszczono różne typy 

zastawek wodnych – do ewent. wykorzystania po pn stronie ul. 4 Pułku Lotniczego na 

rowie fortecznym, 

 rów odwadniający zasilany kanalizacją deszczową ul. Szosa Okrężna o przebiegu wsch.-

zach. – po zdjęciu płyt betonowych typu JUMBO, jego pogłębieniu i wyprofilowaniu skarp 

dno rowu proponuje się wyłożyć pełnymi płytami betonowymi, ułożonymi kaskadowo, a 

brzegi odzyskanymi płytami betonowymi typu JUMBO ażurowymi, poniżej krawędzi  

gruntu, jako że grunt docelowo będzie do zadarnienia lub obsadzenia pnączami, by 

zamaskować płyty.  

Innym dopuszczalnym sposobem umocnienia dna i skarp rowu jest wyłożenie strumyka 

geokratą z plastiku, docelowo dla zamaskowania obsadzoną roślinnością pnącą. Poniżej 

fotografie z przykładowym kaskadowym ułożeniem płyt na dnie strumyka oraz z brzegami 

i dnem strumienia, umocnionymi plastikową geokratą. 

 

   
Fot. 6, 7 i 8. Po lewej – kaskadowe ułożenie płyt na dnie rowu lub strumyka, w środku – plastikowa geokrata 
do umocnienia dna i skarp rowu, po prawej – geokrata obrośnięta roślinnością zielną 

   

 staw w niecce w pn-zach. rejonach Obszaru leśnego „Kacze doły” o nieregularnym nieco 

wrzecionowatym kształcie linii brzegowej, z licznymi małymi zatoczkami i przylądkami -  w 

pierwszej kolejności planuje się jego oczyszczenie z nieczystości, śmieci oraz pogłębienie z 

wybraniem mułu i wyłożeniem go na odkład na nabrzeżu stawu. Ziemia z namułów, 

wybranych ze stawu ma zwykle zasadowe pH o wartości ok. 7 i w takiej postaci nie nadaje 

się bezpośrednio pod trawniki czy inną roślinność, wymagającą kwasowości na poziomie  

pH 5,6-6,5. W związku z tym namuły można rozścielić na nabrzeżu stawu, w zarysie 

planowanego zasięgu nabrzeża, do poziomu w przybliżeniu zakładanych rzędnych 

wysokościowych, także na trasie projektowanych ścieżek spacerowych i placów oraz 

miejsca do lokalizacji pomostu drewnianego, uzupełniając przy tym wyrwy terenowe i inne 

drobne nierówności. W dalszej kolejności należy zbadać kwasowość rozścielonych 

namułów, tj. pH i w zależności od wyniku poczynić odpowiednie zabiegi, w celu nadania 

gruntom przydatności dla założenia murawy, czy wprowadzenia innych nasadzeń roślin. 

http://ekokratka.pl/wp-content/uploads/2015/06/IMG_5151_retusz_web.jpg
http://ekokratka.pl/wp-content/uploads/2015/06/DSCN0464_retusz_web.jpg
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Ewentualny nadmiar namułów należy wykorzystać przy kształtowaniu powierzchni terenu 

całego Obszaru leśnego, wykonując takie same zabiegi, jak opisane wyżej. 

W przypadku, gdy konieczne będzie wycięcie drzew, w tym olch, rosnących blisko nabrzeża 

lub w powierzchni terenu planowanego stawu, drzewa te można wyciąć powyżej poziomu 

lustra wody, a niektóre długie kłody ułożyć poziomo na nabrzeżu, w sposób jak na niżej 

przedstawionych fotografiach. Oprócz walorów użytkowych i ekologicznych takiego 

rozwiązania podniesie to malowniczość miejsca, wyróżniając go spośród podobnych 

obiektów Torunia. Nadanie określonemu miejscu wyrazistego charakteru jest także 

ogromną wartością turystyczną, co tutaj ma także znaczenie, bo Obszar leśny „Kacze doly” 

znajduje się przy czarnym szlaku turystycznym, prowadzącym na Barbarkę. 

 

  
Fot. 9 i 10. Po lewej – pniaki po wyciętych drzewach, pozostawione w strefie przybrzeżnej cieku wodnego, po prawej 
– klody powalonych drzew, zalegające malowniczo na powierzchni trawiastej 

 

 rów na wylocie z pd nabrzeża stawu i niecka w środkowo-zach. części Obszaru leśnego – 

po pogłębieniu rowu, ukształtowaniu i wyprofilowaniu jego nabrzeży, tak między 

pagórkami, jak i odcinka południowego na wypłaszczonym terenie planuje się umocnienie 

tychże nabrzeży faszyną i kołkami drewnianymi, w sposób, jak na zamieszczonych wyżej 

fotografiach. Wylot rowu do niecki, można dodatkowo zaakcentować kamieniami polnymi. 

Rów ma służyć do odprowadzanie ewent. nadmiaru wody ze stawu, dlatego na odcinku 

między pagórkami proponuje się budowę zastawki wodnej, najlepiej w połączeniu z 

mostkiem drewnianym z balustradą, zbudowanym na betonowych przyczółkach. Poniżej 

fotografie z przykładowymi zastawkami wodnymi, także w połączeniu z mostkiem. 

 

  
Fot. 11 i 12. Po lewej – zastawka drewniana na rowie, po prawej – zastawka drewniana na rowie, skarpy umocnione 
kamieniem polnym 
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Fot. 13 i 14. Po lewej – mostek drewniany na rowie z zastawką wodną, po prawej – zastawka drewniana na rowie i 
mostek na murowanych przyczółkach 

 

 Wyżej opisane rozwiązania odprowadzenia wody z kanalizacji deszczowej z ul. Szosa 

Okrężna do rowu fortecznego ma charakter w gruncie rzeczy zachowawczy i nie niesie za sobą 

większych zmian odnoście kształtu wąwozu po pd-wsch. stronie stawu w niecce obszaru 

leśnego, względem stanu obecnego.  

W rozdziale dot. zmian w rzeźbie terenu opisano także odprowadzenie wody, wg którego 

istnieje możliwość poprowadzenia kanału z wodami deszczowymi z ul. Szosa Okrężna, 

podziemną rurą wprost do wąwozu, gdzie wówczas planuje się ukształtowanie oczka wodnego 

i umocnienie stoków, od strony wylotu rury - kamieniami, a na bocznych pochyłościach – 

palikami drewnianymi, wbitymi poziomo w grunt, jak na załączonej niżej fotografii. Z oczka 

byłby wylot do stawu, po kaskadzie, umocnionej kamieniem polnym i ewent. palikami 

drewnianymi. W tym wariancie zakłada się sprowadzenie wody z oczka do stawu, najpierw 

kaskadą, potem otwartym strumykiem, z dnem wyłożonym kamieniem polnym, z płaskimi 

głazami skupionymi w miejscu, które pełniłoby w ten sposób rolę przejścia na teren bliżej 

wylotu rowu ze stawu obszaru leśnego i na plac wypoczynku biernego – swoistą plażę z ławami, 

siedziskami z bali i pniaków.  

Poniżej fotografie, pokazujące sposób umocnienia stoków oczka wodnego, brzegów strumyka, 

sposobu ułożenia kamieni na kaskadzie, w tym z kołkami drewnianymi. 

 

  
Fot. 15 i 16. Po lewej – stok skarpy rowu, umocniony palikami drewnianymi, wbitymi poziomo w grunt, po prawej 
– kaskada z drewnianych bali, kamienia polnego, żwiru i grysu 
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Fot. 17 i 18. Po lewej – kaskada wodna z głazów kamiennych, po prawej – kaskada wodna z płaskich płyt kamiennych 
i kamienia polnego 

  
Fot. 19 i 20. Po lewej – strumyk umocniony kamieniem polnym z poj. głazami w jego nurcie, po prawej – oczka 
wodne umocnione kamieniem polnym, z przewężeniami – do sprowadzania wody w dół w formie kaskady 

 

 

 

3.3. Elementy układu drogowego 

Projektowany układ drogowy właściwie powtarza i utrwala istniejące ciagi 

komunikacyjne, obecnie w formie wyrazistych dróg i ścieżek, śladow ścieżek, przedeptów, 

dokładając nowe przebiegi w miejscach atrakcyjnych przestrzennie i krajobrazowo, a także 

jednocześnie w celu jasnego wyznaczenia przejść w poprzek obszaru leśnego, np. z Os. Brzezina 

do lotniska, będące najkrótszym dojściem do lotniska sportowego Aeroklubu Toruńskiego i 

obiektów usługowych w tym rejonie, jak kawiarnia, czy stadnina koni. Przejścia te, niejako 

skrótowe będą na swym przebiegu na tyle atrakcyjne przestrzennie i widokowo, by zachęcić 

do skorzystania z pełnej oferty parku. Pewnym nowum, wychodzącym naprzeciw potrzebom 

użytkowników obszaru leśnego jest wyznaczenie siatki ścieżek  do crossingu rowerowego, w 

miejscu z naturalnie pofalowaną powierzchnią terenu, wykorzystywanym także teraz do tego 

typu rekreacji. 

Na układ drogowy i elementy mu towarzyszące, które przewiduje się zastosować na 

terenie Obszaru leśnego „Kacze doly” składają się: 

 drogi, jako ciągi piesze, do spacerów konnych i ewent. rekreacyjnej jazdy rowerowej, 

ewent. z drewnianymi balustradami, 

 drogi i ścieżki o funkcji szlaków spacerowych, również ewent. z balustradami z żerdzi 

drewnianych, 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSt6zti8fYAhXF_ywKHa9rCXYQjRwIBw&url=https://www.wymarzonyogrod.pl/wyposazenie-ogrodu/woda-w-ogrodzie-oczko-wodne-staw-basen/staw-i-strumyk,24_513.html&psig=AOvVaw1kpDmfGmymq4BCrNG4Yq6K&ust=1515456971748496
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 place wypoczynku biernego, w tym plac do kapieli słonecznych na pd-wsch. nabrzeżu 

stawu obszaru leśnego, 

 ścieżki do crossingu rowerowego, 

 schody terenowe, murowane i drewniane, z balustradami metalowymi i z żerdzi 

drewnianych, 

 mostki murowane i drewniane na przebiegu dróg i ścieżek parkowych, na przyczółkach i 

jako kładki, w tym mostki z zastawkami wodnymi,  

 parking dla kilku samochodów osobowych, projektowany w granicach obszaru 

opracowania, wzdłuż ul. 4 Pułku Lotniczego nieopodal wejścia na teren placu zabaw dla 

dzieci. 

 
 Poniżej zamieszcza się fotografie poszczególnych zaproponowanych w koncepcji 

elementów projektowanego układu drogowego, z dopuszczalnymi wariantami form 

przestrzennych, także takich, które mogą być inspiracją do zaprojektowania nowych na etapie 

projektów wykonawczych rewitalizacji  przedmiotowego obszaru leśnego. 

 Informacje odnośnie nawierzchni projektowanego parkingu zawarte są w rozdziale 

dot. innych elementów małej architektury i wyposażenia (rozdz. 4.5. Inne elementy małej 

architektury i wyposażenia). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Drogi, jako ciągi piesze, do spacerów konnych i rekreacyjnej jazdy rowerowej, 
 ewent.  z drewnianymi balustradami 

  
Fot. 21 i 22. Na obu fotografiach drogi leśne, prawd. o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, na podbudowie z kruszywa 
mineralnego 
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Fot. 23 i 24. Na obu fotografiach drogi leśne, prawd. o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, ewent. na podbudowie z 
kruszywa mineralnego, z płotami – balustradami z żerdzi drewnianych 

    
Fot. 25 i 26. Po lewej – grupa hippiki konnej na drodze leśnej, o nawierzchni prawd. gliniasto-piaszczystej, 
klepiskowej, po prawej – balustrada do ewent. przywiązania uprzęży konia 

  
Fot. 27 i 28. Po lewej – droga o nawierzchni gliniasto-piaszczystej w obrzeżu i na podbudowie z kruszywa 
mineralnego, po prawej – droga o naturalnej nawierzchni kamiennej i grupa wędrowców z kijkami 

  
Fot. 29 i 30. Po lewej – droga o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, prawd. na podbudowie z kruszywa mineralnego, 
przy niej ławy z bali drewnianych, po prawej – droga o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, prawd. na podbudowie z 
kruszywa, przy drodze klody i pniaki – do wykorzystania jako siedziska 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SPgt7R0U&id=646648AEE7280D6579295C3AFB4ADB1EE0C5FAAE&thid=OIP.SPgt7R0UnjHXemv3hflrcgFADD&q=chodzenie+z+kijkami&simid=608006000556117509&selectedIndex=54&qpvt=chodzenie+z+kijkami
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Fot. 31 i 32. Po lewej – droga o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, na naturalnym gruncie, lub na podbudowie z 
kruszywa, przy drodze płot z  żerdzi drewnianych, po prawej – droga o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, na 
naturalnym gruncie, lub na podbudowie z kruszywa, po bokach plotek z wikliny, przeplecionej między palikami 
drewnianymi 

Drogi i ścieżki o funkcji szlaków spacerowych, ewent. z balustradami z żerdzi drewnianych i 
z plecionki z gałęzi 

   
Fot. 33 i 34. Na obu fotografiach ścieżki o nawierzchni gliniasto-piaszczystej, prawd. na naturalmnym gruncie 

Place wypoczynku biernego, w tym plac do kapieli słonecznych na pd-wsch. nabrzeżu stawu 
obszaru leśnego 

  
Fot. 35 i 36. Po lewej – plaża piasczysta na nabrzeżu jeziora, z siedziskami z bali drewnianych, z pomostem na 
nabrzeżu zbiornika wodnego, po prawej – trawiaste nabrzeże jeziora lub stawu z ławami i stołem drewniany. 

Ścieżki do crossingu rowerowego 
 Na pofalowanym terenie po zach. stronie głównej drogi parkowej, na wys. schronu 
amunicyjnego M-14 planuje się wyznaczenie ścieżek do w gruncie rzeczy mini-crossingu 
rowerowego i poprowadzeniem ich w pewnym nawiązaniu do przedstawionej  niżej idei Cross 
Country i Four Cross. 
 Cross-Country - najpopularniejsza dyscyplina kolarstwa górskiego. Trasa Cross Country 

zazwyczaj jest prowadzona w terenie pagórkowatym, lub górskim po nawierzchni 
szutrowej, trawiastej lub kamienistej. 
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 Fot. 37 i 38. Na obu fotografiach trasy do crossingu rowerowego 

 

 Four Cross - forma wyścigów rowerowych. Czterech zawodników staje obok siebie do walki 
na torze składającym się z różnych ziemnych przeszkód, które najczęściej pokonuje się 
wykonując nad nimi kilkumetrowe loty. Każdy zakręt i każdy skok to okazja do walki o 
pozycję. Wyścig to nieprzerwany sprint na rowerze, który jednocześnie wymaga 
odpowiedniej techniki pokonywania przeszkód, a także maksymalnej koncentracji 
potrzebnej do odpierania ataków rywali. Dyscyplina jest popularna na całym świecie, a 
wielu zawodników uprawiających four cross startuje także w BMX Racingu, który ma 
podobne zasady i jest dyscypliną olimpijską. 
 

 
Fot. 39. Tor Four Cross – do wyścigów rowerowych 

 

 

Schody terenowe, murowane (ewent. z kamienia) i drewniane, z balustradami metalowymi 
oraz z żerdzi drewnianych 
 Na terenie Obszaru leśnego „Kacze doły”, ze względu na bogate urzeźbienie terenu 
planuje się budowę schodów, z różnych materiałów, stosownie do ich lokalizacji i funkcji. Na 
przedmiotowym obszarze zbudowane zostaną:  

 Schody betonowe, lub kamienne na wejściu od strony ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. 
Szosa Okrężna. Tutaj konieczne jest zaledwie kilka stopni, najlepiej by z jednej pd strony 
była także balustrada metalowa lub  drewniana. Poniżej kilka fotografii ze schodami, 

http://extremeday.info/wp-content/uploads/2015/04/IMG_6059.jpg
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spośród których do zastosowania w ww. miejscu preferowane schody z bloków 
betonowych typu SPLIT, 

 Schody drewniane z balustradą dwustronną na stromym północnym stoku skarpy niecki w 
pn-zach. rejonach obszaru, o formie przestrzennej, jak na Fot. 50 i 51. Takie schody wydaja 
się tutaj najwłaściwsze, jako że stok jest stromy i schody związane z gruntem byłyby zbyt 
niebezpieczne dla użytkowników obszaru leśnego, szczególnie tych mniej sprawnych 
fizycznie. Przy tym dla balustrady na skraju placu wypoczynku biernego, planowanym 
nieopodal schodów przewiduje się balustradę o takiej samej formie, jak ta przy schodach, 

 Schody z okrąglaków drewnianych z obustronną balustradą – te projektuje się na dość 
stromych, ale krótkich stokach skarp, jak np. po pd stronie stawu. Schody będą 
wbudowane w stok skarp, stopnie mogą być z okrąglaków lub półokrąglaków, jak na Fot. 
44, 45, 46, 48 i 49, 

 Schody drewniane z okrąglaków z dwu- lub jednostronną balustradą, planowane na 
niezbyt stromych stokach, ale na tyle stromych, że zbudowanie w tych miejscach schodów 
sprawi, że określony ciąg spacerowy będzie dostępny dla spacerowiczów przy różnych 
warunkach pogodowych.  Wyglad takich schodow ilustrują fotografie Fot. 44, 45 i 46. 

 
Schody murowane (ewent. kamienne) 

    
Fot. 40 i 41. Po lewej – schody kamienne z drewnianą balustradą, po prawej – schody, prawd. betonowe z balustradą 
metalową na kamiennym cokole 

  
Fot. 42 i 43. Po lewej – schody betonowe z bloczków typu SPLIT, po prawej – schody, prawd. z płyt kamiennych, z 
balustradą metalową na kamiennym cokole 
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Schody drewniane 

   
Fot. 44, 45 i 46. Schody z bali drewnianych z balustradami z żerdzi drewnianych, w biegu ścieżki o nawierzchni 
naturalnej klepiskowej 

  
Fot. 47 i 48. Po lewej - schody z desek i okrąglaków drewnianych z balustradami z żerdzi drewnianych, po prawej – 
schody z palików drewnianych, prawd. sosnowych, z balustrada drewniana, w biegu ścieżki gruntowej, lub gliniasto-
piaszczystej 

   
Fot. 49, 50 i 51. Po lewej - schody drewniane, prawd. z półokrąglaków, z balustradą z żerdzi drewnianych, w środku 
– schody z balustradą z desek drewnianych, po prawej – schody z desek drewnianych, na konstrukcji z bali 
drewnianych i z balustrada drewnianą 

 

Mostki drewniane na przebiegu dróg i ścieżek parkowych, na przyczółkach i jako kładki, w 
tym mostki z zastawkami wodnymi, przepusty pod drogami 
 Bogaty system wodny, jaki występuje na terenie Obszaru leśnego „Kacze doły”, a który 
podlegać będzie gruntownemu odtworzeniu i niewielkiej modernizacji oraz rozbudowie o 
nowe elementy, a na który skladają się: rowy, strumyki, kaskady, staw, planowane w drugim 
wariancie koncepcji oczko wodne i strumyk, skłaniają do wprowadzenia obiektów małej 
architektury, związanych z wodami, jak: zastawki, mostki, mosty, kładki nad ciekami, przepusty 
cieków pod drogami i ścieżkami itd., dla których proponuje się następujące formy 
architektoniczne: 
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 mostek na rowie po pd stronie stawu, z zastawką – planuje się, jako mostek drewniany, 
zamocowany na przyczółkach, betonowych, lub kamiennych, z wbudowaną os strony 
stawu zastawką wodną. Forma mostku zbliżona do tej na Fot. 52, z parametrami odnośnie 
długości i szerokości, jak na planszy Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania Obszaru 
leśnego „Kacze doły”, 

 most na północnym odcinku rowu fortecznego, o parametrach pozwalających na jego 
użytkowanie także do spacerów konnych. Planuje się, że będzie to most drewniany o 
konstrukcji z bali drewnianych, ewent. wzmocnionych metalowymi legarami, z 
obustronnymi balustradami, zamocowany na betonowych, lub murowanych kamiennych 
przyczółkach. Wielkośc mostku, tj. jego dł. i szer. jak na planszy Koncepcji, ewent. do 
modyfikacji na etapie projektów wykonawczych technicznych rewitalizacji obszaru 
leśnego. Forma architektoniczna mostu zblizona do tych jak na fotografiach Fot. 53, 54, 55 
i 57, 

 kładki na rowie fortecznym w środkowej i pd części obszaru leśnego oraz nad strumykiem 
na pd wylocie pn odcinka rowu fortecznego - drewniane, z balustradą, lub bez balustrady, 
mocowane na nabrzeżach rowu i strumyka w fundamentach do osadzenia konstrukcyjnych 
elementów kładek. Kładki z balustradą lub bez niej proponuje się na środkowym i pd 
odcinku rowu fortecznego, o formie przestrzennej jak na fotografiach Fot. 56, 58, 59, 60, 
61 i 62, natomiast kładkę bez balustrady planuje się na wylocie strumyka z pn odcinka rowu 
fortecznego i będzie ona miała formę przestrzenną, jak na Fot. 63, 

 kładka nad kaskadą na wypływie wody z pn odcinka rowu fortecznego do stawu w niecce 
– planuje się, że będzie drewniana, z balustradą, o konstrukcji ewent. wzmocnionej 
metalowymi legarami, zamocowana w dnie kaskady i na nabrzeżach rowu w 
fundamentach do osadzenia elementow konstrukcyjnych kładki. Forma przestrzenna 
kładki, jak na Fot. 64 i 65, z tym że dla balustrady preferowany kształt z fot. 64, 

 kładka drewniana z balustradą z Fot. 66 – do ewent. zastosowania na projektowanym 
strumyku, wypływającym z projektowanego oczka wodnego w wąwozie po pd-wsch. 
stronie stawu w niecce. Jest to propozycja zamienna dla przejścia po płaskich głazach, 
planowanych do ułożenia w nurcie strumienia, w taki sposób, by gwarantując przejście nie 
uniemożliwiać swobodnego przepływu wody ze strumyka do stawu, 

 mostek z przepustem na rowie odprowadzającym wody deszczowe z kanalizacji 
deszczowej z ul. Szosa Okrężna, w świetle głównej drogi spacerowej obszaru leśnego, 
służącej także do spacerow konnych – planuje się jako murowany, betonowy, lub z użyciem 
cegły klinierowej bądź kamienia polnego, z balustradą metalową lub drewnianą. Wygląd 
takich przepustów ilustrują fotografie Fot. 67 i 68, ale należy je traktować jedynie jako 
inspirację do budowy mostku, z ładną estetyczną balustradą, w charakterze innych 
projektowanych na terenie obszaru leśnego tego typu obiektów małej architektury. 
Uzasadnieniem jest zasada, jaka powinna być spełniona na każdym obszarze rekreacyjno-
wypoczynkowym i parkowym, by zapewnić równomierne nasycenie przestrzeni parkowej, 
czy jak tutaj leśnej różnymi obiektami i urządzeniami, do których się niejako idzie, gdzie 
pojawia się szansa na pauzę, na odpoczynek i delektowanie się walorami miejsca. 
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Mostki i kładki drewniane, w tym z zastawką 

  
Fot. 52 i 53. Po lewej – mostek drewniany na przyczółkach murowanych i z zastawką, po prawej – most drewniany, 
wzmocniony balami drewnianymi, zamocowany na murowanych przyczółkach 

  
Fot. 54 i 55. Na obu fotografiach mosty drewniane o wzmocnionej konstrukcji, położone na murowanych 
przyczółkach 

  
Fot. 56 i 57. Po lewej – mostek drewniany z balustradą drewnianą, zamocowany na brzegach rowu, po prawej – 
most drewniany o wzmocnionej konstrukcji, balustrada drewniana, most zamocowany prawd. na murowanych 
przyczółkach 

  
Fot. 58 i 59. Po lewej – kładka drewniana  bez balustrady, po prawej – kładka drewniana nad wąwozem, z 
jednostronną balustradą 
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Fot. 60 i 61. Na obu fotografiach mostki drewniane - kładki z balustradami, zamocowane na nabrzeżach rowów 

  
Fot. 62 i 63. Po lewej – mostek drewniany z balustradą, prawd. nad strumieniem, zamocowany na nabrzeżach 
strumienia, po prawej – kładka drewniana nad wąwozem, bez balustrady 

   
Fot. 64, 65 i 66. Po lewej – mostek drewniany - kładka z balustradą nad kaskadą wodną, zamocowany na nabrzeżach 
kaskady, w środku – mostek drewniany - kładka z balustradą, nad kaskadą wodną, zamocowany przy kaskadzie i na 
jej nabrzeżach, po prawej - mostek drewniany z balustradą, o wypukłym podeście, zamocowany na nabrzeżach 
strumienia, lub oczka wodnego 

Przepusty pod drogami 

  
Fot. 67 i 68. Po ldewej – przepust pod drogą, murowany, ceglany, z metalową balustradą, po prawej – przepust pod 
drogą betonowy z metalową balustradą. Obie fotografie należy traktować jedynie jako inspirację do 
zaprojektowania indywidualnego dla obszaru leśnego przepustu i balustrady, w stylu pozostałych elementów małej 
architektury 
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4. Inne elementy małej architektury 

4.1. Wejścia na teren obszaru leśnego 

 Istotnym elementem każdego parku, czy parku leśnego i ogrodu jest wejście na jego 

teren, tj. oprawa wejścia, będąca zapowiedzią tego, czego można spodziewać się już na terenie 

samego parku. W przypadku obszaru leśnego „Kacze doły” proponuje się, by na wejściach 

głównych, jednym z ul. 4 Pułku Lotniczego i drugim z pn-wsch. narożnika obszaru ustawić 

bramy wejściowe, a przy nich tablice informacyjne o obiekcie.  

 Spośród bram, zaprezentowanych niżej preferowane do ewent. zastosowania na 

wejściach  na przedmiotowy obszar bramy z fotografii Fot. 69, 73 i 75, w formie jak na 

fotografiach lub z pewnymi modyfikacjami, dostosowującymi je do stylu innych 

projektowanych elementów małej architektury. W celu zapobieżenia wjazdu na teren obszaru 

leśnego samochodów i innych nieuprawnionych pojazdów proponuje się zamknięcie bramy 

drewnianymi wrotami, jak na Fot. 70 i 72, lub wbicie palików na wejściu do parku, jak na Fot. 

76.  

 W niniejszej koncepcji przewiduje się wyróżnienie przestrzenne lokalizacji placu zabaw 

dla dzieci, który projektowany jest na słabo zadrzewionej polanie pośród młodnika sosnowego, 

w pobliżu ul. 4 Pułku Lotniczego, poprzez ustawienie ozdobnej bramy na wejściu na teren 

obszaru leśnego od strony ul. 4 Pułku Lotniczego. Pewną inspiracją do dalszych prac 

projektowych dot. ww. bramy mogą być bramy, przedstawione na Fot. 70, 71 i 74. Brama ta 

powinna współgrać ze stylem urządzeń zabawowych dla dzieci, z zastosowanymi przy placu 

zabaw latarniami, dlatego na obecnym etapie dopuszcza się zarówno bramę drewnianą, jak i 

murowaną, kamienną. Przy tym, w związku z zaprojektowanym w tym rejonie parkingiem, 

oprócz bramy istotne będzie także ogrodzenie przy bramie i na styku parking – obszar leśny, 

które powinno być w charakterze bramy, z tym że preferowany jest płot ze sztachet 

drewnianych, lub drewnianych żerdzi, o indywidualnej formie przestrzennej, podobnej do tej 

z Fot. 71, 72 , 74 i 75. 

Bramy na wejściach na teren Obszaru leśnego „Kacze doły” i inne elementy 

  
Fot. 69 i 70. Bramy na wejściach na teren leśny – jako przykłady do ewent. zastosowania na wejściach na plac zabaw 
dla dzieci 
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Fot. 71 i 72. Bramy na wejściach na teren leśny – jako przykłady do ewent. zastosowania na wejściach, tej na lewej 
fotografii - na plac zabaw dla dzieci, tej na prawej fotografii – ewent. dodatkowo na głównych wejściach na teren 
Obszaru leśnego „Kacze doły” 

  
Fot. 73 i 74. Bramy na wejściach na teren leśny – jako przykłady do ewent. zastosowania na wejściach, tej na lewej 
fotografii - na plac zabaw dla dzieci, tej na prawej fotografii – ewent. na głównych wejściach na teren Obszaru 
leśnego „Kacze doły” 

  
Fot. 75 i 76. Po lewej - brama na wejściu na teren leśny – jako przykład do ewent. zastosowania na głównych 
wejściach na teren Obszaru leśnego „Kacze doły”, po prawej – kołki drewniane, wkopane w grunt drogi parkowej, 
jako zabezpieczenie przez wjazdem na teren parku samochodów, czy innych nieuprawnionych pojazdów 

 

Tablica informacyjna nt. Obszaru leśnego „Kacze doły” 
 Przy wejściach na teren Obszaru leśnego „Kacze doły” przewiduje się ustawienie 
dużych tablic informacyjnych z najważniejszymi informacjami dot. obiektu, a więc z planem 
obszaru leśnego w granicach opracowania, historią i opisem obszaru oraz z regulaminem dla 
jego użytkowników. Tablicę taką planuje się ustawić:  

 przy wejściu w pn-wsch. narożniku obszaru, ze ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. 
Okrężnej; 

 przy wejściu od strony pd z ul. 4 Pułku Lotniczego, przy głównej drodze spacerowej parku; 

 przy wejściu w pd-zach. narożniku obszaru z ul. 4 Pułku Lotniczego, przy drodze spacerowej 
z czarnym szlakiem turystycznym; 
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 przy wejściu od strony zach., z drogi biegnącej do dzieł fortecznych Fortu VII i do samego 
dzieła głównego. 

Poniżej fotografie Fot. 77 i 78 prononowanej formy przestrzennej tablicy. Preferowana ta z 
balustradą do przymocowania roweru lub do tymczasowego przywiązania uprzęży koni. 
. 

  
Fot. 77 i 78. Po lewej - brama na wejściu na teren leśny – jako przykład do ewent. zastosowania na głównych 
wejściach na teren Obszaru leśnego „Kacze doły”, po prawej – inna forma przestrzenna tablicy informacyjnej 

 
4.2. Plac zabaw dla dzieci 

 W pd-zach. części Obszaru leśnego „Kacze doły”, na owalnej słabo zadrzewionej 

polanie, pośród młodnika sosnowego planuje się zbudowanie placu zabaw dla dzieci. Na 

planszy koncepcji rewitalizacji jest on oznaczony symbolem „A”.  Zostanie założony na okrągłej 

płaskiej powierzchni o średnicy ok. 27 m, o nawierzchni piaszczystej, lub częściowo trawiastej, 

np. jak na Fot. 78. Można ewent. rozważyć pewne urzeźbienie terenu placu, pod kątem 

określonych urządzeń zabawowych, jak na Fot. 95. 

 Na okrągłej powierzchni zamontowane zostanie szereg urządzeń zabawowych, jak np.: 

zestaw z wieżą, lub wieżami, schodkami, ślizgiem, drabinką poziomą i pionową, huśtawka, 

ważka, bujaczki, karuzela, pająk linowy do wspinania się, lub inne urządzenie o podobnej funcji, 

piaskownica dla małych dzieci, otoczona najlepiej drewnianymi okrąglakami. Powyższe 

urządzenia i ich rozmieszczenie z terenie ilustrują fotografie Fot. 78, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 

93 i 94, Dodatkowymi elementami mogą być pniaki, kłody drewniane, w aranżacji 

przestrzennej jak na niżej zamieszczonych fotografiach Fot. 86, 87, 88, 89. Jedną z propozycji 

jest także zamontowanie domku na pniu jednego z drzew, które występują w obrębie 

projektowanego placu zabaw dla dzieci, lub na innym dużym drzewie w rejonie placu zabaw, 

jak na Fot. 90. 

 Przewiduje się, że plac zabaw będzie ogrodzony drewnianym płotkiem, np. ze sztachet, 

jak na Fot. 80, 81 i 96. Na obwodzie ogrodzenia będą furtki, np. w liczbie 3, na wprost ławek 

przy okrągłej ścieżce wokół placu. Proponuje się, by były to ławki drewniane na betonowych 

elementach prefabrykowanych, jak na Fot. 84.  Przy ławkach ustawione będą stojaki dla 

rowerów, najlepiej jako kłody drewniane z wyciętymi w nich szczelinami oraz kosze na śmieci, 

jak na fotografiach w rozdziale   4.4.Place i miejsca wypoczynku biernego. 
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Fot. 79 i 80. Po lewej – przykładowy sposób rozxmieszczenia urządzeń zxabawowych dla dzieci na okrągłej 
powierzchni, tutaj w polowie piaszczystej a w połowie trawiastej, po prawej – ogrodzenie drewniane wokół placu 

  
Fot. 81 i 82. Po lewej – Plac zabaw dla dzieci na powierzchni piaszczystej, a w części trawiastej z zestawem 
rekreacyjnym, bujaczkami, piaskownicą dla maluchów i płotkiem ze sztachet drewnianych, po prawej – inny 
przykład placu zabaw z konstrukcją wspinaczkową, w głębi karuzela o formie często użytkowanej przez dzieci oraz 
tzw. „kombajn” ze schodkami, slizgiem i drabinkami 

  
 Fot. 83 i 84. Na obu fotografiach inne przykłady aranżacji urządzeń zabawowych dla dzieci na powierzchniach 
 trawiastych 

  
Fot. 85 i 86. Na obu fotografiach inne przykłady oryginalnych urządzeń zabawowych dla dzieci i ich aranżacji na 
powierzchniach trawiastych 

http://1.bp.blogspot.com/-734AOsswSRc/U8WqJWUW60I/AAAAAAAAAcw/FdOnxLmGdYQ/s1600/1-plac_zabaw.jpg
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Fot. 87 i 88. Na obu fotografiach inne przykłady wykorzystania pniaków jako elementów zabawowych dla dzieci i 
ich aranżacja, z lewej - na powierzchni piaszczystej, z prawej – na powierzchni trawiastej 

  
Fot. 89 i 90. Po lewej – przykład wykorzystania pniaków i bali drewnianych, jako elementów zxabawowych dla dzieci, 
o nawierzchni piaszczystej, po prawej – domek drewniany, zamocowany na pniach drzew, jako element zabawowy 
placu zabaw dla dzieci 

  
Fot. 91 i 92. Po lewej – tzw. „kombajn” ze schodkami, wieżą, ślizgiem i drabinkami, ustawiony na powierzchni 
piaszczystej placu zabaw dla dzieci, po prawej – ważki z bali drewnianych, zamontowane także na powierzchni 
piaszczystej 

  
Fot. 93 i 94. Po lewej – tzw. „kombajn” z wieżą, schodkami i drabinkami, ustawiony na powierzchni piaszczystej 
placu zabaw dla dzieci, po prawej – zabawki z bali drewnianych, ustawione na powierzchni piaszczystej placu zabaw 
dla dzieci 
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Fot. 95 i 96. Po lewej – schody i inne zabawki z bali drewnianych, ustawione na powierzchni trawiastej pofalowanego 
terenu, po prawej – zabawki z bali drewnianych, ustawione na powierzchni piaszczystej placu zabaw dla dzieci, w 
tym m.in. kolejka linowa, karuzela, ustawione na piaszczystej powierzchni, otoczonej drewnianym płotkiem ze 
sztachet 
 
 

4.3. Plac rekreacyjny dla doroslych 

 W północnej słabo zadrzewionej części młodnika sosnowego Obszaru leśnego „Kacze 
doły”, a właściwie na otwartej  dość nasłonecznionej polanie z nielicznymi młodymi egz. sosen 
i zarośli liściastych planuje się założyć plac sportowo-rekreacyjny dla dorosłych, oznaczony na 
planszy Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania obszaru symbolem „B”. Zasięg placu 
wytyczać będzie ścieżka planowana do poprowadzenia po obwodzie polany.   
Na placu, w przewadze trawiastym, ewent. z piaszczystymi powierzchniami w otoczeniu  
urządzeń zostaną ustawione, położone i zamontowane urządzenia do ćwiczeń sportowo-
rekreacyjnych dla dorosłych, specyficzne bo wykonane z drewnianych bali, okrąglaków i desek. 
Na polanie zmieszczą się na pewno takie urządzenia jak: płotki do przeskakiwania, poziome 
bale do różnych ćwiczeń gimnastycznych, ruchome platformy do ćwiczenia równowagi, 
drabinki pionowe wspinaczkowe, drabinki poziome do zwisania, a niewykluczone, że i inne 
urządzenia, jak zilustrowany na Fot. 98 obrotowy wałek na drewnianej konstrukcji. Przy 
każdym z urządzeń ustawiona będzie osobna tablica z instruktażem odnośnie sposobu 
wykonywania ćwiczeń, np. o formie jak na załączonej Fot. 104. Wygląd urządzeń sportowo-
rekreacyjnych przedstawiają fotografie Fot. 97, 98, 99, 100, 101, 102 i 103.  
Przy ścieżce wokół placu projektuje się ustawienie ław z bali drewnianych, ale inaczej niż przy 

innych ścieżkach, bo od strony placu, a nie na zewnątrz ścieżki. Natomiast po przeciwnej 

stronie ścieżki znajdować się będą bale z wyciętymi szczelinami, służące do ustawienia 

rowerów, bo jak zauważono, wielu z odwiedzających obszar leśny przybywa tutaj właśnie na 

rowerach. Przy ławach lub balach dla rowerów proponuje się także ustawienie kodszy na 

śmieci. Formy przestrzenne ław i bali do stawiania rowerów, a także koszów na śmieci 

przedstawione są na fotografiach w następnym rozdziale  4.4. Place i miejsca wypoczynku 

biernego. 
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Fot. 97 i 98. Po lewej – drewniane urządzenia do ćwiczeń, tj. ruchoma belka i drabinka pionowa do wspinania i 
zwisów, po prawej – drewniane urządzenia gimnastyczne, tj. zestaw ruchomych belek w formie platform do ćwiczeń 
związanych z utrzymaniem równowagi 

  
Fot. 99 i 100. Po lewej – urządzenie do ćwiczeń wytrzymałościowych, tj. drabinka pozioma do zwisów, po prawej – 
obrotowy wałek na drewnianej konstrukcji, do ćwiczeń gimnastycznych 

   
Fot. 101 i 102. Po lewej – drabinka do zwisów, po prawej – plotki z bali drewnianych do różnych ćwiczeń sportowych 

  
Fot. 103 i 104. Po lewej – leśny plac sportowo-rekreacyjny z urządzeniami do ćwiczeń, takimi jak m.in. bale poziome, 
po prawej - tablica z instruktażem odnośnie sposobu wykonywania ćwiczeń na każdym z urządzeń sportowo-
rekreacyjnych dla dorosłych 

4.4. Place i miejsca wypoczynku biernego 
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 Obszar leśny „Kacze doły” jest na tyle rozległy i urozmaicony krajobrazowo, że pozwala 
na stworzenie na jego terenie zarówno warunków do rekreacji czynnej, aktywnej, jak i do 
biernego wypoczynku oraz wytyczenie miejsc do kontemplacji, wytchnienia, wyciszenia i 
doznawania przyjemności z samego pobytu pośród drzew, nad wodą, pośród tętniącej życiem 
przyrody, mając przed sobą widoki, dostarczające pozytywnych wrażeń estetycznych. 
Na przedmiotowym terenie planuje się następujące place i miejsca wypoczynku biernego, a 
mianowicie: 

 plac wypoczynku biernego i edukacji ekologicznej z altaną na otwartej polanie o wystawie 
pd, pd-zach. i zach. w rejonie środkowo-zachodniej granicy obszaru, oznaczony na planszy 
Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania Obszaru leśnego „Kacze doły” symbolem „C”, 

 plac z miejscem na ognisko na pd-zach. nabrzeżu stawu, 

 plac z altaną na terenie, przeznaczonym do uprawiania crossingu rowerowego, 
oznaczonym na plandszy koncepcji symbolem „D”, 

 plac do kąpieli słonecznych na pd-wsch. nabrzeżu stawu, z pomostem nad stawem, 

 place w punktach widokowych; jeden na szczycie północnej skarpy niecki ze stawem i dwa 
na pd-wsch. i pd-zach. nabrzeżu stawu, 

 miejsca z ławkami parkowymi przy ścieżkach i ławami przy okrągłych nieckach. 
 

Plac wypoczynku biernego i edukacji ekologicznej z altaną w rejonach środkowo-zach. 
granicy obszaru, oznaczony na planszy koncepcji symbolem „C” 
 Na tym placu planuje się wzniesienie drewnianej altany o formie architektonicznej, jak 
na Fot. 105, a przy niej ustawienie drewnianych mebli parkowych w stylistyce leśnej, tj. stołu z 
ławami i okorowanymi pniakami, służącymi za siedziska, o formie przestrzennej, jak na Fot. 
106, 107 i 113.  Ponadto na placu będą się znajdować kłody z wyciętymi szczelinani - do 
ustawienia rowerów, kosze na śmieci, pniaki w różnych rejonach placu oraz tablica 
informacyjna na temat tropów zwięrzat, które można spotkać na całym obszarze leśnym maski 
leśnej Fortu VII i w okolicy, także tablica nt. ptaków i ryb oraz ewent. drzew, występujących na 
terenie objętym opracowaniem. Wygląd proponowanych ww. elementow zagospodarowania 
ilustrują fotografie, przedstawione poniżej, Fot. 107, 108, 109, 110, 111 i 112. 
 

  
Fot. 105 i 106. Po lewej – altana drewniana w komplecie ze stołami z ławami oraz koszami na śmieci, po prawej – 
stoły w komplecie z ławami z bali drewnianych i siedziskami z okorowanych pniaków 
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Fot. 107 i 108. Po lewej – miejsce do wypoczynku biernego ze stołem i ławami z bali drewnianych, z kłodą do 
stawiania rowerów i z drewnianym stelażem pod tablicę informacyjną, po prawej – drewniana tablica informacyjna 
w komplecie z kłodą do stawiania rowerów 

 
Fot. 109, 110 i 111. Po lewej – ławy z bali drewnianych i pniaków, w środku - tablica informacyjna na drewnianym 
stelażu, po prawej – drewniany kosz na śmieci 

 
Fot. 112 i 113. Po lewej – tablica informacyjna na drewnianym stelażu, po prawej – stół z ławą z bali drewnianych, 
desek i okrąglaków 

 

Plac z miejscem na ognisko nad stawem na pd-zach. nabrzeżu stawu 
 Południowo-zachodnie nabrzeże stawu w pierwszej kolejności ulegnie przebudowie, 

tzn. poziom terenu w pobliżu lustra wody stawu w wyniku robót ziemnych planuje się 

podwyższyć o ok. 0,5 m do 1 m. Proponuje się także podwyższenie poziomu terenu na obecnej 

drodze, wiodącej od zachodu do stawu, której grunt permanentnie jest nasiąknięty wodą oraz 

usypanie wału pomiędzy zach. skarpą niecki ze stawem a pagórkiem przy jego pd nabrzeżu. 

Zakres planowanych robot ziemnych opisano w rozdziale 3.1. Rzeźba terenu – zakres zmian. 

Płaszczyzna terenu na pd-zach. nabrzeżu stawu stanie się dobrą lokalizacją dla placu z 

miejscem na palenisko ogniska, obudowane kamieniem polnym, jak na Fot. 115 i 116. Wokół 
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paleniska ułożone będą kłody i pniaki do siedzenia lub ustawione i zamocowane w gruncie ławy 

z bali drewnianych. Sposób możliwej aranżacji placu ilustrują fotografie Fot. 114, 115, 116 i 

117. 

  
Fot. 114 i 115. Po lewej – klody i pniaki wokół placyku, prawd. z miejscem na ognisko, po prawej – kłody drewniane 
jako siedziska wokół wylozonego kamieniem polnym paleniska ogniska 

  
Fot. 116 i 117. Po lewej – ławy z bali drewnianych i pniaków wokół obmurowanego kamieniem polnym paleniska 
ogniska, w głębi drewniane zadaszenia nad stołami i ławami, po prawej – kłody drewniane jako siedziska wokół 
metalowego rusztu nad paleniskiem ogniska, w głębi drewniany stół z lawami, a z lewej strony metalowy kosz na 
śmieci, pomalowany na żółty kolor 

 
Plac z altaną na terenie do crossingu rowerowego, oznaczonym na planszy symbolem „D” 
 Plac ten usytuowany zostanie przy wejściu na teren crossingu, nieopodal głównej drogi 
obszaru leśnego, w jego pn-wsch. części. Z racji dynamiki użytkowników tego terenu plac 
będzie pełnił raczej rolę miejsca wytchnienia i odpoczynku od aktywności fizycznej – na ławach, 
przy stole, niż spokoju i kontemplacji. Przewiduje się postawienie tutaj zadaszenia nad stołem 
i ławami, jak na Fot. 118, 119 i 120, lub w formie otwartej altany, jak na Fot. 121 i 122. Plac 
zaopatrzony będzie także w stojaki na rowery o formie, jak na Fot. 119 i 123, w kosze na śmieci, 
o formie jak na Fot. 118 i 122. Ostateczny wybór co do formy ww. elementów małej 
architektury nastąpi na etapie projektów wykonawczych rewitalizacji obszaru leśnego. Należy 
przy tym pamiętać o poszanowaniu zasady utrzymania jedności stylistycznej w obrębie 
poszczególnych enklaw przestrzenno-funkcjonalnych, przy zachowaniu cech, właściwych dla 
całego parku leśnego w granicach opracowania. 
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Fot. 118 i 119. Po lewej – zadaszenie nad stołem z ławami, w komplecie z płotem z okrąglaków drewnianych i z 
drewnianym koszem na śmieci, po prawej – drewniane zadaszenie nad  stołami i ławami w komplecie ze stojakiem 
do przymocowania rowerów, zbudowanym z drewnianych okrąglaków 

    
Fot. 120, 121 i 122. Po lewej – zadaszenie nad stołem z ławami, w środku – otwarta altana, jako zadaszenie dla stołu 
i ław drewnianych, po prawej – otwarta altana, jako zadaszenie dla stołu i ław, z przodu drewniany kosz na śmieci, 
a z lewej oryginale ławy z oparciem wokół paleniska ogniska 

 
Fot. 123. Kłoda z wyciętymi szczelinami do ustawienia rowerów 

 

Plac do kąpieli słonecznych na pd-wsch. nabrzeżu stawu, z pomostem nad stawem 
 Plac powstanie po przeprowadzeniu robót ziemnych i podwyższeniu pd-wsch. 
nabrzeża stawu o ok. 0,5 do 1 m. Na powierzchni terenu planuje się rozścielenie piasku, lub 
przygotowanie gruntu pod trawiastą murawę. Na placu planuje się ustawienie stołu z ławami 
drewnianymi, okorowanych pieńków do siedzenia i pojedynczych drewnianych ław bliżej 
podnóża skarpy pobliskich pagórkow, ułożenie kłód drewna do siedzenia i kłód z wyciętymi 
szczelinami – do ustawiania rowerów. Forma przestrzenna ww. elementów wyposażenia taka, 
jak na wcześniej zamieszczonych fotografiach dot. placu wypoczynku biernego i edukacji 
ekologicznej, czy placu z altaną na terenie do crossingu rowerowego.  
 Plac do kapieli słonecznych będzie się jednak odróżniał od wyżej opisanych placów, nie 
tylko przez obecność strumyka, czy widoku w kierunku planowanej kaskady, ale także dlatego, 
że wykorzystany zostanie jeszcze jeden istotny walor miejsca, tj. bliskość wody dość rozległego 
dla tej przestrzeni parkowej stawu.  
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 Na nabrzeżu stawu zamierza się zamocować drewniany pomost, najlepiej w kształcie 
litery „T”, z balustradą, jak na Fot. 124 i 125. Ewentualnie można zlokalizować w planowanym 
miejscu pomost drewniany bez balustrady, w stylu jak na Fot. 126, który jednak z racji takiej 
formy przestrzennej bardziej pasuje do jezior z szuwarami, wysokimi trzcinami i wikliną na 
nabrzeżu, czego w tym terenie akurat brakuje. 
 

  
Fot. 124 i 125. Na obu fotografiach pomost drewniany z balustradą, zakotwiony na nabrzeżu stawu, na fotografii z 
lewej strony – tablica informacyjna, prawd. dot. fauny stawu 

  
Fot. 126. Pomost drewniany z desek i okrąglaków, zamocowany w dnie stawu i na jego nabrzeżu 

 

Place w punktach widokowych 
 W pn-zach. części obszaru leśnego, z nabrzeży skarp, otaczających nieckę ze stawem 
rozciągają się piękne, dalekie widoki, przede wszystkim w kierunku stawu i towarzyszących mu 
zadrzewień, w kierunku obecnej kaskady i innych ciekawych krajobrazowo miejsc. 
W miejscach z takimi widokami, w punktach widokowych, jednym na szczycie północnej skarpy 
niecki ze stawem i dwóch na pd-wsch. i pd-zach. nabrzeżu stawu przewiduje się wytyczyć i 
zbudować place wypoczynku biernego, z ławami drewnianymi, ewent. stołem, te na skraju 
stromych skarp oddzielone dodatkowo drewnianą balustradą. Preferowane stoły i ławy 
drewniane jak na Fot. 106, a dopuszczalne inne, na fotografiach zamieszczonych w niniejszej 
dokumentacji projektowej. 
  
Miejsca z ławkami parkowymi przy ścieżkach i ławami przy okrągłych nieckach 
 Przy ścieżkach i przy okrągłych nieckach w pd-wsch. i środków-zach. części obszaru 
leśnego planuje się ustawienie ławek drewnianych na prefabrykatach betonowych i ław z bali 
drewnianych, ewent. w komplecie z koszami na śmieci, w tej samej stylistyce.  
Ławki na prefabrykatach betonowych o formie jak na niżej zamieszczonych fotografiach Fot. 
127 i 128. 
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Ławki, ławy, kosze na śmieci – do ewent. zastosowania na placach i w miejscach do 
wypoczynku biernego 
 

          
Fot. 127 i 128. Na obu fotografiach ławki drewniane na betonowych prefabrykatach – do ustawienia przy placu 
zabaw dla dzieci oraz przy ścieżkach w południowych i wschodnich rejonach obszaru leśnego 

 

 

 

 

   
Fot. 129. Wygląd stołu, ławki i stołu z ławami oraz kosza na śmieci, wykonanych z bali, desek i okrąglaków 
drewnianych, do ewent. zastosowania na terenie obszaru leśnego 

 

    
Fot. 130 i 131. Po lewej - ławy z bali drewnianych i okrąglaków, po prawej – plastikowy kosz na śmieci, ewent. do 
zastosowania przy głównej drogdze parkowej i przy placach: zabaw dla dzieci, sportowo-rekreacyjnym dla 
dorosłych, wypoczynku biernego z informacją ekologiczną i innych wypoczynku biernego 

 
 
 
 

 

http://playtime.pl/produkt/156/lawka-z-bali-stala-z-oparciem/217
http://www.google.pl/url?url=http://www.eko-arkady.pl/kosz-kora-na-psie-odchody-p-4.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj4vtm_34bYAhWQbFAKHQ-3BEAQwW4IGDAB&usg=AOvVaw2QHoklHvmk2hARCPBTVXAS
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4.5. Inne elementy wyposażenia 

 Na terenie Obszaru leśnego „Kacze doły” planuje się umieścić szereg innych 
elementów wyposażenia, jak: 

 tablice informacyjne o tropach zwierzat, nt. ptaków i owadów, ryb, dot. gatunkow drzew i 
ewent. innych dot. fauny i flory obszaru leśnego, 

 karminki dla ptaków, 

 domki dla owadów, 

 paśniki dla saren, 

 płotki wokół pni okazowych drzew, 

 placyki z WC dla psów, 

 drogowskazy turystyczne, 

 latarnie, 

 parking dla samochodow osobowych. 
 

Tablice informacyjne o tropach zwierząt 
 Tablice informacyjne z tropami różnych zwierząt proponuje się ustawić w pobliżu 
miejsc, gdzie odkryto ślady ich wędrówek, np. saren, zdążających każdego dnia do wodopoju, 
tj. do stawu w pn-zach. rejonie obszaru leśnego. Z tych powodów na pobliskim projektowanym 
placu z altaną przewiduje się ustawienie tablicy, informującej o tropach zwierząt, bytujących 
na terenie obszaru leśnego, o formie przestrzennej, jak na niżej zamieszczonych fotografiach 
Fot. 132 i 133. 
 

  
Fot. 132 i 133. Na obu fotografiach przykłady tablic informacyjnych dot. tropów zwierząt 

 

Tablica informacyjna nt. ptaków i owadów 
 Podobne tablice informacyjne do poprzednich, dot. tropów zwierząt planuje się także 
dla ptaków i owadów, dla ptaków - do ustawienia w pobliżu ich dotychczasowego 
najliczniejszego bytowania, tj. przy projektowanym placu zabaw dla dzieci, a dla owadów – do 
ustawienia na placu wypoczynku biernego i edukacji ekologicznej i ewent. na innych placach i 
w miejscach wypoczynku biernego. Forma tablic jak na Fot. 134 i 135. 
 

   
Fot. 134 i 135. Na obu fotografiach przykłady tablic informacyjnych dot. ptakow i owadów 
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Tablica informacyjna nt. ryb 
 Nieco inną w formie tablicę planuje się z informacjami dot. ryb i ewent. innych zwierząt 
wodnych i przywodnych. Forma tablicy dot. ryb taka, jak na Fot. 136. 
 

 
Fot. 136. Tablica informacyjna dot. ryb 

 
Tablica informacyjna dot. gatunków drzew 
 Dla użytkowników obszaru leśnego „Kacze doły”, jak się wydaje, istotną powinna być 
także znajomość gatunków drzew, występujących na przedmiotowym terenie, dlatego w 
różnych miejscach obszaru, w tym przede wszystkim na placu wypoczynku biernego i edukacji 
ekologicznej, oznaczonym symbolem „C” przewiduje się ustawienie także tablicy informacyjnej 
o gatunkach drzew. Forma przestrzenna tablicy, jak na niżej przedstawionych fotografiach Fot. 
137 i 138. 
  

  
Fot. 137 i 138. Przykłady tablic informacyjnych dot. gatunków drzew 

 

Karmniki dla ptaków 
 Na terenie Obszaru leśnego „Kacze doły” przewiduje się zawieszenie na drzewach 
szeregu karmników do gniazdowania ptaków – praktycznie do zainstalowania na starszych 
większych drzewach na całym obszarze leśnym. Ponadto proponuje się ustawienie karmników 
wolnostojących pośród krzewów i zarośli oraz na polanach z bliskim dostępem do wody, w 
miejscach wskazanych na planszy Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania obszaru „Kaczych 
dołów”. Poniżej typy proponowanych karmników. 
 

`   
Fot. 139, 140 i 141. Przykłady karmników dla ptaków 
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Fot. 142, 143 i 144. Przykłady karmników dla ptaków 

 
Fot. 145. Karmnik wolnostojący, zamocowany w gruncie 

 
Domki dla owadów 
 Na terenie Obszaru leśnego, w miejscach nasłonecznionych, z licznymi ziołoroślami 
planuje się zawieszenie na drzewach także domków dla owadów, tj. w pobliżu placu zabaw dla 
dzieci, na jasnej luźno zadrzewionej polanie na północ od projektowanego placu zabaw, gdzie 
projektuje się plac sportowo-rekreacyjny dla dorosłych, ponadto na terenie w pobliżu 
planowanej altany w zachodnich rejonach obszaru leśnego oraz w innych rejonach, 
zaznaczonych na planszy Koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania obszaru leśnego. Formy 
proponowanych domków przedstawiają poniższe fotografie. 
 

   
Fot. 146, 147 i 148. Przykłady domków dla owadów 

 
 
 
 



KONCEPCJA REWITALIZACJI i ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU „KACZE DOŁY” w TORUNIU 

36 
 

Paśniki dla saren 
 Z uwagi na zauważoną na Obszarze leśnym „Kacze doły” w trakcie wykonywania 
dokumentacji obecność różnych dziko żyjących zwierząt, w tym przede wszystkim saren 
proponuje się objęcie tego gatunku swego rodzaju ochroną, poprzez stworzenie mu lepszych 
warunków do egzystowania. Stąd proponuje się ustawienie paśników, zaopatrywanych zimą w 
siano i karmę dla saren, koniecznie w pobliżu szlaku ich wędrówek, a jednocześnie w pewnym 
oddaleniu od tras spacerowych, tj. np. po zachodniej lub pn-zach. stronie niecki ze stawem, bo 
tędy, sądząc po zostawianych przez nie śladach wiedzie szlak wędrowek saren, zmierzających 
do wodopoju. Formy proponowanych paśników przedstawiają poniższe fotografie Fot. 149 i 
150. 

 

  
Fot. 149 i 150. Przykłady paśników dla saren 

Płotki drewniane wokół pni okazowych drzew 
 Wokół okazowych drzew, występujących na terenie obszaru leśnego planuje się 
ustawienie płotków drewnianych o formie przestrzennej, jak na zamieszczonych niżej 
fotografiach Fot. 151, 152, 153 i 154. W obrysie płotków można ustawić też tablicę z 
informacjami o tym konkretnym drzewie, jego cechach, ewent. historii, napisanych w 
konwencji gawędziarskiej, np. w pierwszej osobie w stylu „Jam jest dąb, mam sporo lat…”. 
Forma tablicy jak na Fot. 155, z tym że elementy ją podtrzymujące preferowane z drewna. 
 

   
Fot. 151, 152 i 153. Po lewej – płotek ze sztachet drewnianych wokół pnia okazowego drzewa, w srodku – płot z 
żerdzi drewnianych wokół pnia okazowego drzewa, po prawej - płotek z drewnianych krzyżujących się listew wokół 
pnia okazowego drzewa 

  
Fot. 154 i 155. Po lewej – płot z łat drewnianych wokół pnia okazowego drzewa, po prawej – tablica inf. pochyła 
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WC dla psów i kosz na worki do odchodów psich 
Obszar leśny, jak zauważono podczas lustracji terenowych odwiedzany jest przez mieszkańców 
pobliskiego Osiedla Brzezina, którzy przyprowadzają tutaj także swoje psy. W związku z tym 
celowe jest wyznaczenie na przedmiotowym terenie placyków – swoistego WC dla psów o 
kształcie i wielkości i ustawienie tutaj pojemników z workami na psie odchody, w przybliżeniu 
o takim wyglądzie, jak na Fot. 156 i 157.  
 

  
Fot. 156 i 157. Na obu fotografiach placyk otoczony drewnianymi okrąglakami – WC dla psów, z nawierzchnią 
grysową, na prawej fotografii – pojemnik na worki do odchodów psich 

 

Drogowskazy 
 W różnych miejscach obszaru leśnego, tj. przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg 
i ścieżek przewiduje się ustawienie tablic z piktogramami odnośnie np. przeznaczenia 
określonej drogi i ścieżki, np. że jest ona szlakiem do jazdy konnej, do przejażdżek rowerowych, 
czy spacerów z kijkami. Piktogramy mogą być namalowane na pniach drzew lub umieszczone 
na oddzielnych tablicach o formie jak na Fot. 158.  
Projektuje się także ustawienie drogowskazów drewnianych, wskazujących na odległości do 
określonych obiektów w obrębie obszaru leśnego i poza jego granicami. Forma drogowskazów 
zbliżona do tej, jak na Fot. 159 i 160. 

   
Fot. 158, 159 i 160. Różne typu drogowskazów, stosowanych w obszarach leśnych 

 
Latarnie parkowe dla obszaru leśnego 
 Na terenie Obszaru leśnego „Kacze doly”, wzdłuż głównych dróg spacerowych o 
przebiegu pn-pd oraz przynajmniej na jednym z planowanych szlaków spacerowych, 
biegnących w poprzek obszaru, w przybliżeniu na kierunku wsch.-zach. proponuje się 
ustawienie latarń parkowych, jednostronnie względem drogi, a na skrzyżowaniach w innymi 
ważnymi ścieżkami – po obu stronach rozwidlenia, w rozstawie w przybliżeniu co ok. 20 m.   
Na trójkątnym terenie nieopodal wejścia na teren leśny od strony ul. Szosa Okrężna proponuje 
się ustawienie centralnie masztu latarni z długimi trzema lub czterema ok. 2-3-metrowymi 
ramionami i punktami świetlnymi na ich zakończeniu. Taka forma pozwoli na dobre 
doświetlenie tych dość ciemnych rejonów leśnych, które od tej strony, jak ustalono na 
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podstawie obserwacji będą odwiedzane najczęściej przez mieszkańców Osiedla Brzezina. A 
ponadto taka latarnia o oryginalnej formie będzie odróżniała to wejście od pozostałych i 
stanowiła jego charakterystyczny element. Lokalizację latarń zaznaczono na planszy Koncepcji 
rewitalizacji i zagospodarowania obszaru leśnego, a ich proponowane formy przestrzenne 
zilustrowano na niżej zamieszczonych fotografiach Fot. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170 i 171. 
 Spośrod niżej przedstawionych fotografii jako latarnię wzdłuż dróg parkowych o 
przebiegu pn-pd proponuje się tę z Fot. 161 i 162 na betonowym maszcie, która nie dość, że 
dobrze się wkomponowuje w przestrzeń leśną to jest również trwała.  
Przy poprzecznej ścieżce z dwoma mostkami na jej przebiegu oraz wzdłuż ścieżki, wyznaczonej 
po łagodnym wsch. stoku niecki ze stawem proponuje się zastosowanie którejś z mniejszych 
latarń na metalowych masztach z punktem świetlnym o stylistyce poprzedniej latarni ale 
zawieszonym bocznie względem masztu, co pozwoli dobrze oświetlić przebieg ścieżek a 
latarnie nie „zginą” pośród gałęzi pobliskich drzew i będzie widoczne ich regularne 
rozmieszczenie, zasadniczo co ok. 11,5-13 m.  
Inną latarnię proponuje się wokół placu zabaw dla dzieci, tj. najlepiej na drewnianym lub 
metalowym maszcie, z bocznie zawieszonym źródłem światla, w formie lampionu lub innej w 
stylistyce bajkowego świata dziecięcego. Latarnie te powinny być rozmieszczone w odl. co ok. 
11,5-12 m.  
Na trójkątnym terenie pagórka po pd stronie stawu projektuje się trzy- lub czteroramienną 
latarnię o formie przestrzennej w charakterze którejś z tych, zamieszczonych poniżej, a 
jednocześnie podobnej do zaproponowanej latarni przy głównych ciągach pieszych o przebiegu 
pn-pd.  

 

  
Fot. 161 i 162. Latarnia na betonowym maszcie – preferowana do ustawienia przy głównej drodze Obszaru leśnego 
„Kacze doły” 

    
Fot. 163, 164 i 165. Po lewej i w środku – latarnie na metalowym maszcie i z bocznie zamocowanym źródłem światła, 
po prawej – ozdobna latarnia na metalowym maszcie, ewent. do zainstalowania przy pomniejszych ścieżkach 
parkowych, np. po pd stronie projektowanego oczka wodnego 
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Fot. 166 i 167. Oryginalne latarnie, zawieszone bocznie na drewnianych masztach, ewent. do zastosowania wokół 
placu zabaw dla dzieci 

   
Fot. 168 i 169. Oryginalne latarnie, zawieszone bocznie na drewnianych masztach 

  
Fot. 170 i 171. Po lewej – latarnia czteroramienna na metalowych masztach, po prawej – latarnia wieloramienna z 
ozdobnymi lampionami, zawieszonymi bocznie względem drewnianego masztu, który zamocowano na kamiennym 
cokole 

 
Parking  
 Obszar leśny „Kacze doły” to miejsce wypoczynku i rekreacji nie tylko dla pobliskiego 
Osiedla Brzezina, ale i dla mieszkańców całego Torunia. Z uwagi na jego peryferyjne położenie 
względem dużych osiedli mieszkaniowych, typu Rubinkowo, czy Na Skarpie, czy nawet 
Dzielnica Bydgoskiego Przedmieścia zachodzi konieczność zagwarantowania na obrzeżach 
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obszaru leśnego kilku miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ponieważ ten środek 
lokomocji dla odległych od „Kaczych dołów” osiedli Torunia jest najwygodniejszy.  
 Dla projektowanego parkingu, który zlokalizowany będzie przy bramie wejściowej na 
teren obszaru leśnego i na plac zabaw dla dzieci proponuje się nawierzchnią asfaltową, taką 
jaka jest na jezdni ul. 4 Pułku Lotniczsego, lub nawierzchnię bardziej w charakterze parku 
leśnego, np. z drewnianych podkładów kolejowych i grubego żwiru oraz ewent. kamieni 
polnych (Fot.172 i 173), bądź z kamienia polnego, ułożonego tak, by możliwe było 
poprzerastanie szczelin między kamieniami roślinnością trawiastą (Fot. 174), albo z 
prefabrykowanych kształtek betonowych, pozwalających na wytworzenie jakby ażurowej 
nawierzchni, ze szczelinami regularnych kształtów, poprzerastanych murawą, jak na Fot. 175. 
 

  
Fot. 172 i 173. Na obu fotografiach nawierzchnia z podkładow kolejowych w połączeniu z nawierzchnią żwirową  

  
Fot. 174 i 175. Po lewej – nawierzchnia z kamienia polnego, poprzerastanego murawą, po prawej – nawierzchnia z 
kształtek betonowych, z regularnym układem szczelin, poprzerastanych murawą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zieleń 
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 Ogromnym zagadnieniem, jakie objęte będzie rewitalizacją i zagospodarowaniem jest 

zieleń Obszaru leśnego „Kacze doły”. Jest ona na tyle bujna i okazała, że zmiany i pewne 

przekształcenia wynikać będą przede wszystkim z potrzeby przeprowadzenia prac 

porządkowych w drzewostanie, w zakresie określonym w elaboracie dot. inwentaryzacji 

drzewostanu z koncepcją gospodarki tymże drzewostanem.  

Drogi i ścieżki zasadniczo poprowadzono po śladach istniejących, a nowe ścieżki i place znajdą 

się w miejscach, które docelowo, na bazie planowanej gospodarki drzewostanem zostaną 

oczyszczone z większości ekspansywnych gatunków drzew i krzewów, zachwaszczających 

tereny leśne i parkowe, takich jak: klon jesionolistny, robinia akacjowa, czeremcha późna, czy 

bez czarny. 

W następstwie działań dotyczących w pierwszej kolejności prac porządkowych w 

drzewostanie, później - związanych z przemieszczeniem mas ziemnych, wytyczeniem dróg i 

ścieżek oraz placów zajdzie konieczność dokonania także nowych nasadzeń drzew i krzewów 

oraz założenia powierzchni trawiastych i muraw, przede wszystkim na terenach ingerencji 

projektowej, wynikającej z niniejszej koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania, a mianowicie 

w takich miejscach jak: 

 przy głównych wejściach na teren obszaru leśnego od ul. 4 Pułku Lotniczego i ze ścieżki 

pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szosa Okrężna,  w tym na trójkątnym placu z projektowaną 

wieloramienną latarnią – gdzie proponuje się posadzenie krzewów ozdobnych o 

kontrastowych barwach, by tym wyraziściej zaznaczyć w przestrzeni lokalizację tychże 

wejść, spośród takich takich gatunków jak - śnieguliczka różowa, berberys pospolity w 

odmianach, parczelina trójlistkowa, trzmielina pospolita, ligustr pospolity w odmianach, 

kalina hordowina, cis pospolity, 

 na obwodzie placu do crossingu rowerowego, oznaczonego na planszy koncepcji 

symbolem „D” - gdzie planuje się pozostawienie większości drzew i dosadzenie krzewów o 

tendencjach do rozrastania się i tworzenia zwartych, równomiernych skupisk, jak np. 

śnieguliczka biała i różowa, tawuła wierzbolistna, suchodrzew pospolity, 

 na nabrzeżach stawu, w tym przede wszystkim po stronie zachodniej i na łagodnym stoku 

po stronie wschodniej, gdzie przeprowadzone zostaną wcześniej roboty ziemne. Tutaj 

planuje się założenie muraw i ewent. obsadzenie powierzchni terenu roślinami 

okrywowymi, typu bluszcz pospolity, przylaszczka itp., trawami ozdobnymi, a także 

posadzenie krzewów o kontrastowej barwie listowia, pędów, lub owoców,  gatunków 

łęgowych, takich jak wierzba purpurowa, trzmielina pospolita, dereń świdwa, kalina 

koralowa, 

 na terenie obecnego wąwozu i w jego rejonie, gdzie przeprowadzona zostanie wycinka 

drzew i zakrzaczeń, tj. głównie robinii akacjowej i klonow jesionolistnych oraz znaczne 

przemieszczenie mas ziemnych, szczególnie przy wykonaniu rurociągu przerzutowego 

wody. Tutaj planuje się obsadzenie nabrzeży projektowanego oczka wodnego roślinnością 

okrywową i roślinami stref przybrzeżnych zbiorników wodnych. Na tarasach po pd stronie 

stawu, gdzie środkiem wytyczona będzie ścieżka spacerowa przewiduje się wprowadzenie 

nowych nasadzeń drzew ozdobnych, spośród np. klonów ozdobnych, czy którejś z odmian 

robinii akacjowej, posadzonych wzdłuż tejże ścieżki. Specjalną oprawę z roślin 

przywodnych planuje się także w otoczeniu projektowanej kaskady, 

 w otoczeniu placu zabaw dla dzieci, placu sportowo-rekreacyjnego dla dorosłych i placu 

wypoczynku biernego i edukacji ekologicznej, oznaczonych na planszy symbolami 
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odpowiednio: „A”, „B” i „C”, gdzie dla lepszego wytyczenia zasięgu tych placów planuje się 

posadzenie na ich obwodzie grup krzewów ozdobnych, typu tawuła, berberys, 

śnieguliczka, parczelina, jaśminowiec, suchodrzew, trzmielina pospolita itp., 

 w sąsiedztwie planowanych placyków WC dla psów, które będą otoczone zarówno 

palikami drewnianymi, jak i zwartymi grupami krzewów, np. cisa pospolitego, czy ligustra 

pospolitego, strzyżonych dość nisko, jak na zamieszczonych wcześniej fotografiach. 

 

Powyżej wskazano jedynie ważniejsze, najistotniejsze rejony wprowadzenia nowych nasadzeń 

drzew i krzewów, muraw i roślin okrywowych. Z pewnością i w innych rejonach konieczne 

będzie posadzenie nowych krzewów, czy roślin okrywowych, jak np. w miejscach wypoczynku 

biernego, przy grupach projektowanych ławek i ław, wokół okazowych drzew, otoczonych 

płotkami i pod koronami drzew, gdzie z uwagi na małe nasłonecznienie niecelowe będzie 

zakładanie muraw.  

Ostateczne rozstrzygnięcia i rozwiązania odnośnie układu istniejącej i projektowanej zieleni 

będą możliwe po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu i projektu 

wykonawczego gospodarki drzewostanem, na której to bazie mogą być opracowane projekty 

wykonawcze układu drogowego, wodnego, małej architektury i wyposażenia oraz zieleni. 

 

 

 

 

 

 

 
 


