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Zadaniem projektu jest ochrona bioróżnorodności wystę-

pującej na terenie parku, odnowa zasobów naturalnych 

oraz uporządkowanie i budowa infrastruktury rekreacyj-

no – edukacyjnej. Rewitalizacja przyrodnicza tego miejsca 

ma pozytywne oddziaływanie ekologiczne nie tylko dla 

miasta, ale całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rewitalizacja przyrodnicza 
Parku Ludowego w Lublinie 
znajdującego się w obszarze 

Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego dla LOF

Wartość projektu: 
44 162 820,25 PLN 

Wartość dofinansowania z UE:  
20 546 940,69 PLN 

Nazwa programu:  
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: 
7 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 
Działanie: 
7.4 Ochrona bioróżnorodności 
dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Termin realizacji projektu:  
lipiec 2016 – grudzień 2020
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Lokalizacja

Park Ludowy zajmuje obszar 22 ha. Położony jest w cen-

tralnej części Lublina, na południe od Starego Miasta, 

w dolinie rzeki Bystrzycy. Jego granice wyznaczają; od 

wschodu aleja Józefa Piłsudskiego, od południa ulica 

Lubelskiego Lipca ’80, od zachodu ulica Stadionowa. Od 

strony północnej park graniczy z rzeką Bystrzycą. Teren 

należy do głównego korytarza ekologicznego miasta, 

a jego usytuowanie w pobliżu śródmieścia ma znaczący 

wpływ na funkcjonowanie przyrodnicze Lublina. Pomysł 

na miejski park w tych okolicach pojawił się w okresie mię-

dzywojennym w połowie lat trzydziestych. Kilkukrotnie 

przymiarki kończyły się jedynie na etapie projektów. Osta-

tecznie obiekt powstał w latach 1950–1957, w dużej mierze 

w ramach czynów społecznych mieszkańców Lublina.
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Park Ludowy jest oazą bioróżnorodności, przede wszyst-

kim dlatego, że stanowi skupisko wielu roślin. Rośliny 

znajdują się u  podstawy łańcucha pokarmowego, więc 

im większa różnorodność roślin, tym bogatsza liczba 

organizmów żywych na danym terenie. Flora na ob-

szarze parku jest zróżnicowana i  zawiera w  sobie za-

równo obszary gęsto zadrzewione, jak i  tereny otwarte. 

Największe zagęszczenie drzew występuje w  północnej 

i  północno-zachodniej części parku, w  której zauważa 

się dużą liczbę samosiewów, tworzących zwarte i niepla-

nowane skupiska. Do najczęściej spotykanych gatunków 

drzew należą: topola czarna, wierzba krucha, wierzba bia-

ła, kasztanowiec biały. Rzadziej spotykanymi gatunkami 

są: olsza czarna i  szara, klon zwyczajny, jawor, czy dąb. 

W  zieleni niskiej, wśród krzewów można spotkać dereń 

biały, śnieguliczkę białą, ligustr pospolity.

Fauna i flora parku

Jeżeli na pniu drzewa zauważycie ptaka charaktery-

stycznie przemieszczającego się pionowo w górę to 

prawdopodobnie jest to pełzacz, poszukujący owadów. 

Pomaga sobie przy tym usztywnionymi sterówkami, 

które stanowią jakby trzecią nogę.

CiekawostkaCiekawostka
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Piegża jest najmniejszym przedstawicielem z rodziny 

pokrzewkowatych i możecie ją zaobserwować w Pol-

sce tylko przez 4-5 miesięcy. Uwielbia towarzystwo lu-

dzi, dlatego występuje w parkach, gdzie nisko, w krze-

wach, zakłada gniazda. Kukułki chętnie podrzucają im 

jajka, a wtedy piegże muszą się bardzo uwijać, by wy-

karmić żarłoczne pisklęta.

Bogata fl ora sprzyja osiedlaniu się wielu organizmów ży-

wych. Park Ludowy jest miejscem bytowania aż 6 gatun-

ków nietoperzy: karlika większego, karlika drobnego, karlika 

malutkiego, borowca wielkiego, gacka brunatnego i nocka 

rudego. Uważni obserwatorzy mogą wypatrzyć także takie 

ssaki jak: zębiełek białawy, ryjówkę aksamitną, mysz zaro-

ślową, polną i leśną, kreta, nornicę i przy odrobinie szczęścia 

zająca szaraka. Z gadów obecny jest zaskroniec, a płazy re-

prezentuje żaba trawna. Na odcinku Bystrzycy przyległym 

do parku obserwuje się takie ryby jak płocie, jelece i oko-

nie. W  parku zamontowane są budki lęgowe dla ptaków: 

kwiczołów, paszkotów, kosów, zięb, szpaków, modraszek, 

szczygłów, wilg, sójek, piegż, kowalików, kapturków, rudzi-

ków, pełzaczy, dzwońców i wielu innych.

CiekawostkaCiekawostka
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Dużą różnorodność ptaków zapewnia obecność krzewów 

liściastych, które stanowią schronienie przed drapieżnika-

mi oraz są miejscem zakładania gniazd. Bardzo istotnym 

źródłem pożywienia dla ptaków oraz niektórych zwierząt 

są krzewy i drzewa owocowe takie jak: bez czarny, kalina 

koralowa, róża dzika, trzmielina pospolita, głóg jedno-

szyjkowy, leszczyna pospolita. Większość ze wspomnia-

nych gatunków ma owoce jadalne także dla człowieka, 

ponadto są ozdobą parku ze względu na pokrój, w okre-

sie kwitnienia, dojrzewania owoców lub przebarwiania się 

liści jesienią. 

Kowalik to ptaszek poruszający się po pniu głową do 

dołu. Potrafi dostosować szerokość dziupli to swoich 

potrzeb. Z mieszanki gliny i śliny przyrządza zaprawę, 

którą zamurowuje otwór do średnicy około 3,5 cm.

CiekawostkaCiekawostka
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Dla wielu ptaków stanowią miejsce wypoczynku i zakła-

dania gniazd. Ponadto niektóre z nich mają ciekawe wła-

ściwości, np. głóg jednoszyjkowy jest wykorzystywany 

w przeciwdziałaniu i wspomaganiu leczenia chorób ukła-

du krążenia. Z  kolei czarny bez był od wieków wykorzy-

stywany w medycynie ludowej do sporządzania syropów, 

nalewek, maści, mikstur, ekstraktów, okładów, wykorzy-

stując jedną, kilka lub wszystkie części rośliny.

Żaba trawna jest najczęściej spotykanym w Polsce ga-

tunkiem żaby brunatnej. W ciągu dnia możecie ją wy-

śledzić tylko przy pochmurnej i deszczowej pogodzie. 

Aktywna staje się wieczorem i po zmierzchu, gdy po-

luje na drobne owady, pajęczaki, dżdżownice i ślimaki. 

W okresie godowym samce zmieniają kolor podgardla 

z brunatnego na niebieski.

CiekawostkaCiekawostka
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W celu poprawy ekosystemu parku, w miejsca usuniętej, 

schorowanej roślinności, dokonano wielu nowych nasa-

dzeń tolerujących teren podmokły oraz okresowe zale-

wanie (ok. 650 szt. drzew i grup krzewów). 

Zębiełek i ryjówki często są mylone z myszami, ale nie 

są ze sobą spokrewnione. Są to drobne ssaki owadożer-

ne, które w ciągu dnia zjadają dwa i pół razy więcej niż 

ważą. Żyją krótko, ale bardzo intensywnie. Interesują-

ce jest to, że wykazują sezonową zmienność wielkości 

czaszki i organów wewnętrznych, przez co na zimę są 

znacznie mniejsze niż latem. Uśmialibyście się zapew-

ne widząc samicę zębiełka wyprowadzającą młode. 

Tworzą one karawanę, gdzie pierwsze młode chwyta 

ząbkami futerko mamy u nasady ogona. Pozostałe ro-

dzeństwo w ten sam sposób chwyta poprzednika.

CiekawostkaCiekawostka
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Kosaciec żółty po łacinie to Iris psedoacorus, co oznacza 

fałszywy tatarak. Powodem tego są łudząco podobne 

do tataraku liście i kłącze. Dawniej płatki i kłącza ko-

saćca wykorzystywano do barwienia tkanin, papieru 

i skór na żółto.

Na placu centralnym, na osi poprzecznej, utworzo-

no zespół kwietników, który raz w  roku jest obsadza-

ny roślinami ozdobnymi (m.in. Begonia stale kwitnąca, 

Aksamitka wyniosła, Irezyna).

CiekawostkaCiekawostka
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Gruntowna przebudowa wiązała się z wymianą wszyst-

kich elementów infrastruktury istniejącej. Utworzono 

również nowe ciągi piesze i rowerowe. Obecnie do parku 

można dostać się przez 11 wejść z różnych stron. Układ 

komunikacyjny zaprojektowano przy zachowaniu histo-

rycznej koncepcji generalnej założenia parkowego (15 osi 

komunikacyjnych i widokowych). Wszystkie wejścia za-

projektowano w sposób uniwersalny, uwzględniający po-

trzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

matek z dziećmi w wózkach oraz osób o specjalnych po-

trzebach ruchowych. Wejście główne jest jedynym, które 

ma schody towarzyszące pochylni. Pozostałe posiadają 

łagodne zjazdy, bez schodów. Zapewnia to równy dostęp 

osobom z niepełnosprawnościami, ale także rowerzystom 

i pojazdom obsługi parku.

Ciągi pieszo-rowerowe
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Główną oś parku tworzą dwie równoległe aleje przebie-

gające od ogrodu wodnego do placu centralnego. Wyko-

nane są z asfaltu i mają po 5 m szerokości, a oddziela je 

trawnik dywanowy o szerokości ok. 20 m. Powstałe alejki 

spacerowe dostosowano do potrzeb różnych użytkowni-

ków. Podobnie jak w przypadku głównych osi, wykonane 

są z asfaltu. Wzdłuż nich, ustawiono meble parkowe oraz 

inne elementy małej architektury.

Dwupoziomowa kładka pieszo-rowerowa

Nowa kładka nad rzeką Bystrzycą pełni kilka funkcji. 

Stanowi nowe wejście do parku, łączy ścieżkę rowerową 

po drugiej stronie rzeki z parkiem, a także pełni funkcję 

punktu widokowego. Składa się z dwóch pomostów drew-

nianych ze szklaną balustradą, przechodzących jeden nad 

drugim w postaci łuku.
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Projekt rewitalizacji Parku Ludowego zakładał utworze-

nie zagłębia aktywnego wypoczynku, dającego szerokie 

możliwości rekreacji. Rewitalizacja obejmowała powsta-

nie ścieżek dydaktycznych, placów zabaw, siłowni i tras 

spacerowych, również dla biegaczy oraz rowerzystów. 

W strefie wypoczynku każdy znajdzie coś dla siebie - dla 

najmłodszych powstały m. in. place zabaw dla różnych 

grup wiekowych, w tym urządzenia dla dzieci z niepełno-

sprawnością, zespół linariów, naturalne ścieżki rowerowe. 

Dla uprawiających sport: place do ćwiczeń fitness, prze-

strzeń do gry w boule i siłownie plenerowe. Dla leniuchów 

cały park wyposażono w małą architekturę: ławki, stoliki 

parkowe, leżaki parkowe i meble granitowe. Dla preferu-

jących relaks z książką zaplanowano biblioteczki parkowe 

(regały z ogólnodostępnymi książkami, które każdy może 

wypożyczyć), a dla zwierzolubów powstały wybiegi dla 

psów. Dodatkowo, z uwagi na położenie parku nad rzeką 

Bystrzycą, zaprojektowano przystań kajakową z drewnia-

nymi tarasami, na których można odpocząć.

Aktywny wypoczynek
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Pumptrucki, czyli ścieżki rowerowe dla zaawansowanych

W parku znajdują się trzy takie ścieżki o nawierzch-

ni gruntowej i zróżnicowanej długości oraz szybkości 

jazdy. Składają się z profilowanych pasm jezdnych, na 

których występują garby (muldy) oraz profilowanych 

zakrętów (band) ułożonych w sekwencje, umożliwiające 

rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez koniecz-

ności pedałowania. Serie muld wraz z bandami tworzą 

zamkniętą pętlę (lub kilka pętli), po których jazda może 

odbywać się w obu kierunkach. Ścieżki stanowią nie 

lada atrakcję dla mieszkańców interesujących się tego 

typu sportem.
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Ale to nie wszystko…

W północnej części parku, od strony al. J. Piłsudskiego, 

umieszczono linaria, które mają zachęcać do aktywności 

zarówno dzieci, jak i dorosłych. To urządzenia linowe roz-

mieszczone w sposób swobodny w całej strefie. Inną for-

mą aktywności, którą oferuje zrewitalizowany teren parku 

to terenowa siłownia, gdzie znajdują się urządzenia naj-

wyższej jakości. Dodatkowym urozmaiceniem strefy si-

łowni będą place do ćwiczeń; street workout oraz fitness.

W parku znajdują się dwa place zabaw; dla dzieci najmłod-

szych oraz dla tych starszych. Ich wyposażenie obejmuje 

urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci z nie-

pełnosprawnościami. Teren placu zabaw dla dzieci młodszych 

sąsiaduje z naturalnie utworzonym labiryntem (nasadzenia 

z żywotnika zachodniego strzyżonego na wysokość 1 m). Mię-

dzy rzędowymi nasadzeniami znajdują się alejki o szerokości 

1 m. Takie urządzenie labiryntu pozwala na obserwowanie się 

nawzajem i wzajemne poszukiwanie drogi do siebie.
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Dydaktyczny ogród wodny

Ogród zajmuje przestrzeń sceny amfiteatru, której na-

dano nową funkcję poprzez utworzenie płytkiego bro-

dzika (max. 30 cm głębokości) wypełnionego wodą, 

obsadzonego roślinnością spotykaną w rzece Bystrzycy. 

Umożliwia to poznanie występującej tam flory. Obcowa-

nie z przyrodą urozmaici swobodne sterowanie strumie-

niami wody, wypływającymi z nieregularnie rozmiesz-

czonych dysz. Nawierzchnia niecki wykonana została 

w formie mozaiki umożliwiając uzyskanie ciekawych 

barw i wzorów, a relaks w tej części parku staje się nie-

zwykle atrakcyjny.

Niecka brodzika wykonana została w formie posadzki 

mozaikowej, przedstawiającej gatunki ryb występują-

ce w rzece Bystrzyca.

CiekawostkaCiekawostka
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Ścieżka dydaktyczna akustyczna

To ścieżka składająca się z rozmieszczonych w różnych 

miejscach parku wysokiej jakości instrumentów muzycz-

nych. Ich lokalizacja jest na tyle atrakcyjna, że ich odnale-

zienie stanowi niespodziankę dla odwiedzających park, po 

czym umożliwia komunikację przy ich pomocy oraz two-

rzenie muzyki na całej długości ścieżki. Wśród instrumen-

tów znajdują się Tembos, Emperor, Chimes, Babel Drums, 

Freechimes oraz Akadina.

Ścieżka dydaktyczna trawiasta

Ścieżka ta ma na celu wprowadzenie odwiedzających 

park w świat traw, którymi jest obsadzony. Umiesz-

czono na niej przykładowe nasadzenia tworzące 

duże, barwne plamy oraz opisano je na specjalnych 

tabliczkach (są to m.in. odmiany traw tolerujące i lu-

biące tereny podmokłe i okresowo zalewane – np. Tu-

rzyca wyniosła, Manna mielec, Sit rozpierzchły).
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Ścieżka dydaktyczna filozoficzna

Jest elementem towarzyszącym alejkom i składa się ze 

specjalnie zaprojektowanych mebli granitowych, na któ-

rych umieszczone zostały słowa kojarzone ze starożytny-

mi myślicielami i filozofami. Elementy ścieżki filozoficznej 

stanowią również wyposażenie alejek umożliwiające od-

poczynek (funkcja siedzisk) lub czynną oraz bierną rekre-

ację (mogą służyć jako elementy umożliwiające urozma-

icenie jazdy na rolkach, deskorolkach itp.).

Dydaktyczny ogród roślin wodnych

Został obsadzony krajowymi roślinami wodnymi (w tym 

gatunkami chronionymi w Polsce), a elementy przyrod-

niczej informacji wizualnej pozwalają na zapoznanie się 

z roślinami wodnymi i przywodnymi rosnącymi na całym 

odcinku rzeki Bystrzycy. Otaczająca ogród zieleń uzu-

pełniona o elementy małej architektury czyni z ogrodu 

wodnego również miejsce dla osób poszukujących wy-

ciszenia.

Ścieżka dydaktyczna procesów przemijania

Ścieżka ukazuje przyrodnicze aspekty przemijania i trwa-

łości oraz pozwala obcować z przyrodą na różnych etapach. 

Rozmieszczone są na niej różne naturalne przeszkody, 

na które można wejść (np. głazy, powalone drzewa itp.). 

Takie obiekty stanowią atrakcję w przestrzeni miejskiej, 

która z reguły pozostaje sterylna i nie dopuszcza tematu 

przemijania – tak powszechnego w przyrodzie.
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Przystań kajakowa, zejścia i podesty nad rzeką

W okolicy kładki pieszo-rowerowej zlokalizowana jest 

przystań kajakowa. Zbudowana jest z drewna i ma for-

mę zatoki, specjalnie dostosowanej dla cumujących 

tam kajaków. Elementem urozmaicającym przystań 

są dwa nadrzeczne podesty. W celu umożliwienia oso-

bom odwiedzającym park obcowania z rzeką i przyro-

dą ją otaczającą, rozmieszczono kilka zejść z bulwaru 

bezpośrednio do rzeki w formie drewnianych schodów 

zakończonych podestami przebiegającymi tuż przy lu-

strze wody.

Dodatkową atrakcją jest aleja w formie pętli o długości 

2 km, zachęcająca mieszkańców do biegania dookoła 

parku.

CiekawostkaCiekawostka
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Park Ludowy, ze względu na bogactwo i  różnorodność 

flory i fauny jest doskonałym miejscem na zajęcia tera-

peutyczne dla osób z niepełnosprawnościami. Można tu 

organizować spacery, by wśród roślin, uruchomione zo-

stały wszystkie zmysły: słuchu, węchu, smaku, wzroku 

i dotyku. Jest to doskonałe miejsce do przeprowadzenia 

odpowiednio dobranych ćwiczeń, które nauczą mięśnie 

prawidłowego ułożenia i  funkcjonowania, utrwalą wła-

ściwe wzorce ruchowe. W tak pięknym i ciekawym miej-

scu osoby o małej aktywności ruchowej na pewno znajdą 

bodźce motywujące do ruchu. 

Walory prozdrowotne
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Doskonałym miejscem na aktywację wszystkich zmysłów 

jest ścieżka trawiasta. Trawy mają wąskie i długie liście 

oraz niepozorne kwiaty, zazwyczaj zebrane w luźne i de-

likatne kwiatostany. Rosnąc tworzą zwarte i  kształtne 

kępy. Oddziaływują na nasz wzrok zarówno formą, barwą 

kwiatostanów i  liści. Trawy, zwłaszcza wysokie, oddzia-

ływują także na słuch. Mogą pobudzać zmysł dotyku  

poprzez omszoną i miękką fakturę liści, a  także zmien-

ną ich grubość. Trawy wpływające na węch to takie, które 

zawierają kumarynę i  przy roztarciu wydzielają zapach 

„siana” lub zawierają cytrynal i  mircel, który decyduje 

o ich cytrynowym lub imbirowym zapachu.

Właściwości terapeutyczne (sylwoterapia) mają też drze-

wa, gdyż emitują bioprądy, fitoncydy i  olejki eteryczne, 

generują dźwięki oraz dostarczają bodźców wzrokowych 

dzięki rozwijającym się kwiatom lub przebarwiającym 

liściom. Do najbardziej znanych drzew o  znaczeniu bio-

terapeutycznym i psychoterapeutycznym należą: brzoza 

brodawkowata, buk pospolity, sosna pospolita oraz dęby.
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Największy park w  mieście długo czekał na gruntowną 

przebudowę. Obecnie, dzięki niej, miasto zyskało nową 

przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. Wyposażenie parku 

w infrastrukturę dydaktyczno - wypoczynkową podniosło 

jego atrakcyjność dla odwiedzających. Przebudowa istot-

nie wpłynęła na efektywną ochronę występujących tam 

ekosystemów, powstrzymała dalszą degradację zieleni 

w miejskim obszarze oraz przyczyniła się do kształtowa-

nia postaw proekologicznych w  społeczeństwie. Obszar 

parku stał się również swoistym filtrem wspierającym 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w mieście.

Efekty realizacji projektu
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