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„JEDYNĄ STAŁĄ RZECZĄ
W ŻYCIU JEST ZMIANA”
HERAKLIT Z EFEZU

W ogrodzie jak w życiu, możemy do wiadcza
nieustannych zmian. Każda ro lina się zmienia, ale
u niekt rych zmiany są bardziej subtelne - jak
nowe przyrosty sosny czy wierka, za u innych
bardziej spektakularne, jak np. pojawienie się
kwiat w magnolii.
Japo czycy celebrują kwitnienie wi ni. Dlaczego by
nie celebrowa kwitnienia, dojrzewania nasion
i owoc w każdej ro liny jaką mamy w ogrodzie?
Każdego miesiąca możemy cieszy się pięknem
kt re wkr tce przeminie (a może tylko zmieni
swoją formę).
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WIOSNA

Wiosną jeste my wyjątkowo wyczuleni na każdą
oznaką budzącego się życia, na początek wystarczą
drobne kwiaty przebi nieg w czy kwitnące derenie
jadalne.

CEBULOWE

Z każdym kolejnym dniem kwitnie coraz więcej

ŁNIA ROZKWITU
KWITNĄCE DYWANY
PE

NIE

ZAPOMNIJ

NISKO

PRZY

O

ro lin. P

ZIELONYM

ZIEMI

na wiosna to prawdziwy festiwal kolor w

i zapach w. Z cebulek wyrastają łany tulipan w i
narcyz w. Rozwijają się młode li cie - ziele jest
wieża i soczysta.
Obficie kwitną drzewa owocowe: liwy, wi nie a w
ko cu jabłonie. Sw j czas mają kolejno kwitnące
wiosenne krzewy takie jak: forsycje, tawuła szara i
lilaki.
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CEBULOWE
Wiosenne kwiaty wypełniają ogr d życiem i wieżymi
kolorami. Wyb r gatunk w i odmian wiosennych
kwiat w może się wyda przytłaczający.
PRZEBI NIEGI to zwykle pierwsze wiosenne kwiaty.
Kwitną, nie czekając aż nieg stopnieje. Sadzone w
małych grupkach szczeg lnie dobrze wyglądają w
naturalnym, le nym ogrodzie.
KROKUSY możemy wykorzysta zar wno do
przyozdobienia pustej wiosennej rabaty jak i trawnika.
Najlepiej wyglądają w dużych jednobarwnych grupach.
NARCYZE nadają się do kompozycji w donicach,
sadzone w grupach na trawniku lub w
spektakularnych łanach. Odmiany narcyz w nie są tak
zr żnicowane kolorystycznie jak tulipany.
Jednogatunkowe aranżacje z narcyz w będą bardziej
stonowane.
TULIPANY to podstawa p
Mnogo

no wiosennego ogrodu.

odmian i kolor w kwiat w daje nam

r żnorodne możliwo ci aranżacji: od jednobarwnych,
przez subtelnie dopełniające się zestawienia
kolorystyczne, aż po mocno kontrastowe.
Przedłuż wiosenne przedstawienie łącząc gatunki o
r żnych okresach kwitnienia.

OGRODOWE

INSPIRACJE

-

OGRÓD

PI

ĘKNY

PRZEZ

CA

ŁY

ROK|

05

PEŁNIA
ROZKWITU
Po długiej zimie przyroda gwałtownie budzi się do
życia. Kolejne drzewa i krzewy obsypują się
kwiatami. Powszechny cieszący oko spektakl.
Czy tak jest też w Twoim ogrodzie? Czy zaprosiłe do
niego kt rego z wiosennych aktor w?
Drzewa:
magnolie
kalina
judaszowiec
liwy, wi nie
jabłonie
lilaki
Krzewy:
forsycja
tawuła szara, tawuła van Houtte'a
pigwowce
migdałek tr jklapowy
Wiosenny zastrzyk kwiat w przyda się każdemu.
Ta magia nie trwa długo, ale jesienią powr ci w
postaci owoc w.

„JAK KIPIEL MORSKICH PIAN
- ULICZKA BZÓW”
STANISŁAW STASZEWSKI
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KWITNĄCE
DYWANY
Wiosną kwiaty otaczają nas ze wszystkich stron. Nisko
przy ziemi dzieją się nie mniej spektakularne rzeczy
niż w koronach drzew i krzew w.
Poduchy drobnych kwiat w tworzą mocne, barwne
plamy. Mamy do wyboru r żne kolory, na pewno
znajdziemy co dla siebie.
wrzos e
płomyk szydlasty
płomyk kanadyjski
smagliczka g rska
ubiorek wieczniezielony
żagwin ogrodowy
go dzik kropkowany
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SUBTELNE KWIATY

MIGDAŁEK
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NIE ZAPOMNIJ
O ZIELONYM
Wiosna to także pora wieżej, soczystej zieleni.
Ziele w ogrodzie jest tak oczywista, że często nie
zastanawiamy się nad nią przy jego aranżacji. Bardziej
skupiamy się na barwach kwiat w, kolorowych
li ciach.
Dlaczego ziele jest ważna? Ziele uspokaja i nastraja
pozytywnie. Kolor zielony stosuje się w terapii
kolorami do wspomagania leczenia os b mających
depresje i inne zaburzenia na tle nerwowym.
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LI CIE
Duża ilo

zieleni sprawia, że ogr d wydaje się by

bardziej naturalny. Je li chcesz żeby ogr d Cię
uspokajał, ziele powinna w nim dominowa .
R żne odcienie zieleni zestawione ze sobą potrafią da
bardzo subtelne efekty. Zielony jest neutralny,
wietnie komponuje się z innymi kolorami.
Połączenie z bielą nada kompozycji ogrodowej
przestrzenno ci i czysto ci.
Ziele zmienia się też w czasie – pierwsze listki
zachwycają soczystym nasyceniem, ale w miarę
upływu czasy kolory nieco gasną.
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NISKO PRZY
ZIEMI
Je li już jeste my przy zielonym, nie spos b nie
wspomnie tu o ro linach okrywowych. Ro liny
okrywowe są ciekawą alternatywą dla trawnika. Co
prawda nie za bardzo nadają się do deptania, ale je li
zależy nam na wizualnym efekcie płaskiej przestrzeni,
a nie na miejscu w kt rym będziemy gra z dzie mi w
piłkę warto się zastanowi nad tym rozwiązaniem.
Unikamy kłopotliwego koszenia pomiędzy większymi
ro linami lub na skarpach. Także w miejscach
zacienionych gdzie trawnik zwykle jest przerzedzony,
możemy go z powodzeniem zastąpi ro linami
okrywowymi.
Do wyboru mamy zar wno krzewy, krzewinki jak i
byliny. Najważniejsze żeby wybra odpowiednią
ro linę do stanowiska. Je li będzie jej dobrze, szybko
i szczelnie utworzy zielony dywanik.
W miejscach zacienionych sprawdzą się: bluszcz
pospolity, barwinek, runianka japo ska, bodziszki,
gajowiec ż łty.
W nasłonecznionych miejscach możemy zastosowa :
jałowiec pospolity „Green Carpet”, jałowiec płożący
„Blue Chip”, jałowiec płożący „Golden Carpet”,
jałowiec płożący „Wiltonii”, jałowiec rozesłany
„Nana”, irgę Dammera i irgę płożącą, kostrzewę
Gautiera, kostrzewę popielatą, rogownicę kutnerowatą
i rogownicę Biebersteina, wrzosy, trzmielinę
Fortune’a.
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GREEN IS THE NEW BLACK

BRAK INNYCH KOLORÓW POZWALA
DOCENIĆ KSZTAŁTY
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LATO

Nad rozgrzanymi sło cem rabatami unosi się wo
lawendy, macierzanki i innych pachnących zi ł.
W drugiej połowie lata ziele jest już nieco
przykurzona, ale mamy do dyspozycji wiele bylin

LATO

NA

WAKACJE
ZAMKNIJ
NA
MI

kt re pozwolą cieszy się pięknym ko cem lata.

PRERII
NA

Dzięki nim ogr d złapie drugi oddech. Koniec

WSI

sierpnia to czas rudbekii, słoneczniczk w i floks w.

OCZY

BOGATO

ĘKKIE

I

FALUJ

ĄCE
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LATO NA PRERII
Prerie - trawiaste zbiorowiska kojarzące się bizonami
i kowbojami, dzisiaj w 99% zostały przekształcone w
pola uprawne. W naszych ogrodach możemy spotka
wiele gatunk w pochodzących z prerii - są to łatwe w
uprawie niewymagające byliny takie jak np. jeż wki
i rudbekie. Ro liny te często mają zastosowanie
w tradycyjnych rabatach kwiatowych.
W rozległym ogrodzie preriowym nabierają innego
wyrazu. Rozległa płaska przestrze poro nięta
ro linami o podobnej wysoko ci. Ro liny sadzone są w
grupach lub porozrzucane w pozornie chaotyczny
spos b .

fot.
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PRERIOWE BYLINY
Ogr d warto zaplanowa biorąc pod uwagę możliwo ci
samodzielnego rozsiewania się ro lin. W małych
ogrodach grupy ro lin w pasach o szeroko ci 1m.
Rekomendowana wielko

rabaty w stylu preriowym

to 1ox1o m.
Ro liny do ogrodu preriowego (wybrane gatunki):
Trawy ozdobne
miałek darniowy
Trzcinnik ostrokwiatowy
Ostnice
Trzę lica trzcinowata odm. ‚Karl Foerster’
Byliny
Jeż wki
Rudbekie
Szałwia omszona
Liatra kłosowa
Żele niak Russela
Sadziec plamisty
Perowskia
Pysznogł wka
Słoneczniczek szorstki
Rozchodnik „Matrona”
Kocimiętka
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WAKACJE NA WSI
Na preriowe łany potrzebujemy sporo miejsca, a co
je li mamy mały ogr dek? Warto sięgną do
tradycyjnej rustykalnej rabaty.
Kolorową i pachnącą wiejską rabatę coraz czę ciej
spotkamy w skansenie niż na wsi, ale możemy
zainspirowa się i stworzy kolorową kompozycję w
sam raz na lato.
Dawniej rabata zajmowała zwykle miejsce pomiędzy
drogą a domem, ogrodzona drewnianym płotem.
Przeważały gatunki dosy wysokie z okazałymi
kwiatami, widoczne zza sztachetek ogrodzenia.
Dominowały mocne kolory i intensywne zapachy.
Najbardziej charakterystyczne gatunki to:
Malwy
Floks wiechowaty
Naparstnica purpurowa
Kosmosy
Groszek pachnący
Łubin
Miesięcznica roczna
Dalie
Słoneczniczek szorstki
Ostr żki
Podstawowa zasada komponowania wiejskiej rabaty
kwiatowej: kolorowo i rado nie. Szczypta chaosu i
przeładowania tutaj nie zaszkodzi.
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ZAMKNIJ OCZY
Ciepły letni wiecz r to czas intensywnych zapach w.
Słodkie zapachy kwiat w, wytrawne ziołowe aromaty
mieszają się ze sobą.
Uspokajające nuty melisy, rumianku, lawendy i
rozmarynu, orze wiająca mięta. Ziołowa rabatka to
prawdziwa skarbnica aromat w.
Przyjemne kwiatowe zapachy zapewnią nam:
lipy
ja minowce
r że
floksy
wiciokrzew
glicynia
Niekt re są mniej oczywiste: zapach ziemi po deszczu,
wieżo zerwane pomidory, koper. Wytrawne zapachy
sosnowego igliwia, li ci pelargonii.
Zapachy działają blisko, niekt re wydobywamy
rozcierając li cie w dłoni.
Posad ro liny i odmiany kt re pięknie pachną i wabią
owady. Blisko okna, blisko tarasu.
Zamknij oczy i poczuj sw j ogr d innymi zmysłami.
Powąchaj, posłuchaj, dotknij i posmakuj.
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NA BOGATO
Czasami nie ma się co bawi w subtelne mgiełki
delikatnych kwiat w. Potrzebujemy mocnych dozna .
Czego spektakularnego, żeby go cie odwiedzający
ogr d wpadli w zachwyt.
Potrzebujemy grubych okazałych kwiat w lub
kwiatostan w. Ogrodowej primadonny kt ra nie da
przej

koło siebie obojętnie nawet największym

ignorantom. Im dłużej kwitnie tym lepiej.
Takie ro liny jak hortensje, piwonie, r że czy
rododendrony doskonale sprawdzają się w takich
rolach. Wybierzmy odmianę o pełnych kwiatach i
pozw lmy jej zdominowa otoczenie.
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DMUCHAWCE
LATAWCE, WIATR

,

CHWASTY NA TRAWNIKU? CZEMU NIE...
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MIĘKKIE I
FALUJĄCE
Z roku na rok trawy ozdobne zyskują coraz większą
popularno

nie tyko w ogrodach przydomowych, ale

też w zieleni publicznej. Co sprawia, że są tak chętnie
stosowane?
Moim zdaniem umiejętnie zastosowane trawy
sprawiają, że ogr d wygląda bardziej naturalnie.
Twarde kontury żywopłot w i sztywne geometryczne
kształty są zmiękczane. Kolorowe plamy kwitnących
kwiat w są uspokajane. Trawy mogą by motywem
przewodnim lub spoiwem łączącym r żne elementy w
ogrodzie.
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TRAWY OZDOBNE
Sprawdzają się zar wno w minimalistycznych
aranżacjach jak i złożonych kompozycjach.
Trawy możemy wykorzysta na r żne sposoby:
miękkie i falujące żywopłoty z traw – nie tworzą co
prawda zwartej zasłony przez cały rok, ale je li
korzystamy z ogrodu gł wnie latem, falujący parawan
traw będzie w sam raz.
Morze traw - rozległe rabaty wypełnione jednym
gatunkiem, przywodzą na my l łany zboża. Efekt tym
lepszy im większa rabata, dlatego nadadzą się raczej
do bardziej rozległych ogrod w.
Łany traw z drobnymi kwiatostanami takie jak proso
r zgowate, miałek darniowy czy ostnice tworzą efekt
mgiełki. Dobrze wyglądają wzbogacone wyrazistymi
architektonicznymi ro linami, jak juka czy
strzyżone cisy i bukszpany. Dodatek bylin o
wyrazistych kwiatostanach np. jeż wek sprawia, że
taka aranżacja jest niezwykle efektowna.
Kompozycje traw z bylinami to temat rzeka. Ilo
kombinacji zdaje się by ograniczona tylko naszą
wyobra nią.
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JESIE
UCZTA

Jesie to pracowity okres w ogrodzie - czas
zbior w i robienia porządk w. Nie zapomnijmy
przy tym cieszy się jej pięknem.

DLA

KOLOROWE
OSTATNIE

OCZU
LI

ŚCIE

Jesie to najbardziej kolorowa pora roku, pełna
ognistych czerwieni, pomara czy i ż łci. Jesienny

KWIATY

pokaz ma wielu aktor w. O naszą uwagę zabiegają
dojrzałe owoce, kolorowe li cie, ostatnie kwiaty
i kwiatostany traw.
Szczeg lnie dobrze wyglądają miejsca w kt rych
wibrujące ciepłymi kolorami li cie łączą się z
zwiewnymi kwiatostanami traw ozdobnych. Trawy
takie jak miskanty czy rozplenice wyglądają teraz
wyjątkowo.
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UCZTA DLA OCZU
Kolejny dar jesieni to owoce. Rajskie jabłuszka,
czerwone owoce jarzęb w, pomara czowe ognika
mogą zdobi ogr d na długo po tym jak
opadną li cie- o ile wcze niej nie zostaną zjedzone.
Kolorowe owoce cieszą nie tylko nasze oczy, ale także
żołądki ptak w i innych zwierząt.
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KOLOROWE
LI CIE
Drzewa przygotowują się do zimowego snu, wycofując
z li ci cenny chlorofil. W li ciach pozostają barwniki
odpowiadające za ciepłe barwy.
Pięknie przebarwiają się:
klony
graby
buki
dąb czerwony
miłorząb
sumak octowiec
ambrowiec balsamiczny
Je li brakuje nam miejsca na duże drzewa, możemy
wybra krzewy o pięknie wybarwiających się li ciach
np. berberysy, trzmieliny czy karłowe odmiany jak np.
miłorząb japo ski Mariken.
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OSTATNIE
KWIATY
Jesienią kwiaty schodzą na dalszy plan, ale nie
możemy o nich zapomnie .
Wrzosy znajdują się w pełni kwitnienia. Kobierce
drobnych kwiat w zachwycają podczas jesiennych
wędr wek po lesie.
Kluczem do udanej aranżacji wrzosowiska jest
zaczerpnięcie inspiracji z natury. Domem wrzos w
jest piaszczysta, zakwaszona igliwiem gleba na skraju
sosnowego boru.
Astry to jedne z najpopularniejszych bylin jesieni.
Obficie kwitną, są mało wymagające i odporne na
mrozy.
Kanny i dalie to kwiaty dla bardziej zaawansowanych
ogrodnik w. Za trud corocznego wykopywania kłączy
odwdzięczą się piękny kwitnieniem. Obie ro liny
zdecydowanie wybijają się z tłumu. Są prawdziwą
ozdobą, aż do pierwszych przymrozk w.
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ZŁOTA

MIŁORZĄB JAPOŃSKI JESIENIĄ
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LISTOPAD

„Akceptujesz mier . Nie wyrzucasz ro lin,
ponieważ nadal wyglądają dobrze. I brązowy to też
kolor.” – Piet Oudolf.
Te słowa w pełni oddają fascynację znanego
holenderskiego ogrodnika zaschniętymi,
obumarłymi ro linami. Niekt re z ro lin wyglądają
zaskakująco dobrze nawet w takim stanie.
Szczeg lnie dotyczy to bylin wytwarzających
okazałe kwiatostany lub mające trwałe łodygi o
wyrazistej strukturze.

„BRĄZOWY TO TEŻ
KOLOR”
PIET OUDOLF
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PATYKI I BADYLE
Piet Oudolf dzieli byliny na dwie grupy: byliny
strukturalne – zachowujące pokr j do p

nej jesieni

oraz wypełniacze – byliny ozdobne z kwiat w lub li ci
- kt re po zademonstrowaniu swoich walor w szybko
stają się niepożądaną, bezkształtną masą.
Według holenderskiego mistrza w dobrze
zaprojektowanej kompozycji nie powinno by więcej
niż 30 % wypełniaczy.
Wiele z ro lin strukturalnych zerwanych w
odpowiednim czasie i zasuszonych byłoby wietnym
materiałem na suche bukiety.
Pozostawione na ogrodowej rabacie powoli tracą
swoje walory, niekt re są stoł wką dla ptak w, pająki
snują na nich swoje nici obwieszone porannymi
kroplami rosy. Jeszcze p

niej szron wyczarowuje na

nich prawdziwe klejnoty. Obfite opady niegu zwykle
ko czą całą zabawę.
Piet Oudolf zachęca nas do kontemplowania
jesiennego rozpadu, kt ry jest ważną czę cią
cyklicznych przemian, uwalniania nasion. Bez tego nie
byłoby wiosny. To ogr d w pełni naturalny.
A może już masz takie ro liny w swoim ogrodzie? Je li
tak, nie piesz się ze sprzątaniem, pozw l im pięknie
obumrze …
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ZIMA
ZIMOWE

Zimą życie w ogrodzie zamiera. Li cie opadły,
byliny pozasychały.
Zima odsłania szkielet naszego ogrodu, odziera go z

BARWY

ulotnego piękna. Ogr d zdaje się by u piony i
nudny… Ale czy na pewno?
Czasami wystarczy popatrze uważniej. W zimie
możemy zwr ci uwagę na mnogo

odcieni zieleni.

Zimozielone ro liny kt re były tłem dla kwitnących
bylin czy krzew w teraz same wychodzą na
pierwszy plan. Głęboka ziele cisu, ja niejsze
odcienie żywotnik w, niebieskozielone jałowce.
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ZIMOWE BARWY
Niekt re ro liny nawet martwe prezentują się
ciekawie. Zwiewne kwiatostany traw, zaschnięte
bukiety hortensji, przegorzany, żela niaki Russela.
A co z mocnymi wibrującymi barwami? Ukryte pod
li

mi czerwone pędy derenia i ż łte pędy wierzby

teraz ukazują swoje walory.
Pamiętajmy, że najbardziej nasycony kolor mają młode
pędy. O intensywne kolory musimy zadba , mocno
przycinając ro liny, żeby pobudzi je do rozwoju
młodych pęd w.
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OGIE I L D
Kolorowe owoce także ożywiają ogr d: pomara czowe
kulki ognika, jarzębinowe korale czy owoce berberysu.
Poza dekoracyjną funkcją zwabią do naszego ogrodu
zimowych go ci: gile, jemiołuszki czy drozdy. Ptaki
łatwo zwabi do ogrodu dokarmiając je w zimie.
Karmnik dla ptak w zapewni nam towarzystwo
sikorek, wr bli i trznadli. Zgiełk i harmider w
zimowym ogrodzie mamy zapewniony.
O inne atrakcje w ogrodzie musimy zadba
odpowiednio wcze niej.
Je li planujemy jakie zmiany w ogrodzie, wła nie
teraz jest dobra pora, żeby je zaplanowa . Ogr d,
zwłaszcza przysypany niegiem, jest jak biała kartka
na kt rej możemy swobodnie wytyczy nasze wizje.
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ZIMA

DEREŃ BIAŁY
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fot.

Magdalena

Studzi

ńska

PRZEZ CAŁY
ROK

Na dobrą aranżację ogrodu ma wpływ wiele rzeczy.
Wiele aspekt w musimy ują naraz, tak aby
stworzy jedną cało

z wszystkimi tymi

drobiazgami kt re będą ze sobą wsp łgra .
Ogr d zmienia się w ciągu roku, kwiaty kwitną,
owoce dojrzewają, li cie opadają.

SZKIELET
POWTÓRZENIA
JEDNA

Są jednak pewne zasady, kt re niezmiennie

RZECZ

PRZESTRZE

Ń

I

SELEKCJONER
RO

ŚLIN

TO

MA

BY

Ć

pozwalają uczyni nam nasz ogrody piękniejszym.

CZAS
REPREZENTACJI

TWÓJ

OGRÓD

!
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SZKIELET
OGRODU
To ogr d ma szkielet? Dobrze zaprojektowany ma:
- Kochana, m wiła że Tw j mąż jest w ogr dku, a nie
mogłam go znale

...

- Widocznie nie kopała zbyt głęboko ? :)
Tak poważnie, to szkielet ogrodu mamy cały czas
przed oczami. Tworzą go stałe elementy, tak
oczywiste, że przestajemy je zauważa . Są to:
kształt trawnika
cieżki
murki, donice
ogrodzenie, żywopłoty, formowane ro liny
rze by, elementy wodne, głazy
mała architektura - altanki, pergole, trejaże
duże drzewa i krzewy
zimozielone ro liny
To one tworzą ramy dla rosnących, kwitnących i
obumierających ro lin. Nadają formę kompozycji
w ciągu całego roku. Bez odpowiedniego szkieletu
ogr d jest chaotyczną, bezkształtną masą ro lin.
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POWT RZENIA
Jednym z typowych błęd w popełnianych podczas
aranżacji ogrodu, jest chaos w kompozycji. Zwykle
dotyka on ogrod w kolekcjonerskich- nastawionych
na zbieranie „okaz w”.
Jedną z recept na chaotyczną aranżację jest
zastosowanie powt rze .
Mogą by w regularnych odstępach, wtedy utworzą
rytm. Powt rzenia możemy też wykorzysta (a nawet
powinni my 😉 ) w bardziej swobodnych
kompozycjach. Rozrzucone w r żnych odstępach będą
wygląda bardziej naturalnie, ale mimo wszystko
fot.

Milena

wprowadzą subtelny porządek.

Bury

Do gatunku kt rego używamy w powt rzeniach,
możemy dokomponowa odmienne towarzystwo w
r żnych miejscach ogrodu. Dzięki temu uzyskujemy
sp jno

cało ci zachowując r żnorodno

. Im więcej

powt rze tym ogr d będzie bardziej sp jny.
Warto jednak zachowa umiar - je li przesadzimy
kompozycja stanie się po prostu nudna.
Od drzew, poprzez krzewy, na ozdobnych trawach i
bylinach ko cząc. W ogrodzie możemy uży
kilka gatunk w ro lin, kt re zapewnią nam sp jno
aranżacji.
Im większy ogr d tym powtarzane grupy powinny by
większe. Stosowanie powt rze to bardzo prosty trik.
W prostocie siła! Mniej gatunk w + więcej powt rze
= lepsza aranżacja.
fot.
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Bury
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JEDNA RZECZ
Potrzebna jest nam jedna rzecz. Jedna rzecz, kt ra
podniesie wygląd ogrodu, kt ra nada ton całej
kompozycji. Taka bez kt rej ogr d będzie pusty. Jedna
rzecz kt ra podporządkuje sobie inne elementy.
Potrzebny jest nam punkt przyciągający uwagę.
Punktem skupienia mogą by r żne elementy. Okazałe
drzewo o ciekawym pokroju, rze ba ogrodowa,
ozdobna altana. Niekoniecznie muszą to by okazałe
czy kosztowne przedmioty. W małym ogrodzie jedna
rzecz np. odpowiednio ustawiona ławka może zrobi
dużą r żnicę.
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JEDNA RZECZ
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PRZESTRZE
I CZAS
Oddzielenie trawnika i nasadze porządkuje
wizualnie przestrze , ułatwia pielęgnacje i koszenie
trawnika. Nawet w bardzo naturalistycznym ogrodzie
wyra nie zaznaczone odcięcie poprawia estetykę
cało ci.
Ro liny muszą mie wystarczająco dużo miejsca,
żeby dobrze wygląda . Nie mogą by stłoczone na
rabacie jak sardynki w puszce. Daj im przestrze .
Nie daj się zwie

pustej przestrzeni miedzy ro linami

kiedy je sadzisz. Pamiętaj - ro liny rosną.
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SELEKCJONER
REPREZENTACJI RO LIN!
No dobra, wszystko pięknie, wszystko mi się podoba
ale.... jak wybra ? Tyle pięknych ro lin, tyle
pomysł w... Z wielu możliwo ci musisz wybra swoją
ogrodową drużynę. Rola selekcjonera nie jest łatwa,
ale masz kilku sprzymierze c w kt rzy pomogą Ci
zawęzi wyb r.
To ograniczenia, kt re ułatwią Ci zadanie:
dostępne miejsce
gleba
nasłonecznienie
otoczenie
Sprawa jest prosta. Element nie pasuje do siedliska
i cało ci Twojej układanki? Odrzucasz.
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TO MA BY
TW J OGR D !
Zanim zaczniesz przygodę z ogrodem zr b wywiad z
samym sobą:
Dlaczego chcesz mie ogr d? Co chcesz w nim robi ?
Ma służy do ozdoby czy rekreacji?
Żeby błota nie było wok ł domu? :)
Chcesz pogra w piłkę z dzie mi ?
Lubisz kosi trawę czy obserwowa naturę?
Poopala się na trawniku, a może mie własne
warzywa? Żeby robił wrażenie na go ciach, podkre lał
Tw j gust i styl życia?
Rożne odpowiedzi prowadzą do r żnych ogrod w.
fot.

Magdalena

Studzi

Twoja odpowied zaprowadzi Cię do Twojego ogrodu.

ńska
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NA KONIEC
PORADA SPRZED TYSIĄCA LAT
(ZAKŁADAJĄC OGRÓD)
TRZEBA WCZUĆ SIĘ W ATMOSFERĘ [TEGO MIEJSCA],
DOBRZE ZROZUMIEĆ NATURALNY KRAJOBRAZ,
A TAKŻE WYOBRAZIĆ SOBIE JAK TE MIEJSCA
MOGŁY WYGLĄDAĆ W PRZESZŁOŚCI
WZORUJĄC SIĘ NA ZACHOWANYCH DAWNYCH,
WYBITNYCH PRZYKŁADACH ORAZ MAJĄC NA
WZGLĘDZIE UPODOBANIA GOSPODARZA
I WŁASNE WYCZUCIE STYLU
Sakuteiki (Zapiski o tworzeniu ogrodów) - Japonia, XI w. n.e.
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PROJEKTY
REALIZACJE
PIEL

ĘGNACJE

czas na Twój ogród!
Zobacz nasze realizacje na:

www. zielonestudio.eu
W czym możemy Ci pomóc?
napisz do nas: info@zielonestudio.eu
zadzwoń: +48 600 774 835 lub +48 66 99 77 441

ZOBACZ WIĘCEJ
INSPIRACJI NA BLOGU:

tekst:
Rafał Kochanowicz
zdjęcia :

zdjęcia niepodpisane - Rafał Kochanowicz
autorzy pozostałych zdjęć- wg. podpisu na
zdjęciu
korekta:
Milena Bury
wydawca:
Zielone Studio Architektura Krajobrazu sp z o.o.

Zainteresowany współpracą lub reklamą?
napisz do nas: info@ogrodoweinspiracje.eu
zadzwoń: +48 600 774 835
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