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SPIS TREśCI

W TyM WyDANIu: DRODZy INTERNAuCI,

Cieszymy się, że możemy oddać w Wasze ręce drugą odsłonę e-czasopisma
„Ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach”. Pierwszy numer bardzo Wam się
spodobał – świadczą o tym życzliwe maile i komentarze. Dziękujemy!

W drugim wydaniu e-czasopisma możecie – jako pierwsi w Polsce!! - 
przeczytać o jednej z największych imprez ogrodniczych na świecie: Chel-
sea Flower Show 2009. Pokazujemy Wam najciekawsze  projekty zapre-
zentowane podczas wydarzenia, takie jak np.: „ogród dla weteranów
wojennych” czy „ogród – manifest walki z rakiem”. Z relacją i zdjęciami
możecie zapoznać się na stronie 4.

Przedstawiamy Wam nowy dział o nazwie MAILBOX (str. 28.), który
w całości jest poświęcony Wam. Przesyłajcie Nam swoje pytania, a odpo-
wiedzą na nie specjaliści z różnych dziedzin. Tym razem psi behawioryści
radzą co robić,  gdy kochany czworonóg zawzięcie przekopuje nam 
ogródek i sprawia nam kłopoty wychowawcze.

Co w czasie naszej nieobecności zrobić z pielęgnowanymi przez cały rok,
kwiatami doniczkowymi? Na stronie 25.  znajdziecie rady i wskazówki,
jak przygotować domowe rośliny przed wyjazdem.  Zapraszamy Was także
na relaks w Waszym własnym ogrodzie.  O ciekawych sposobach na 
spędzenie czasu w zielonej,  przydomowej oazie można przeczytać 
na stronie 9.  

Zachęcamy Was gorąco, abyście przesyłali nam swoje pytania, uwagi, 
opinie – piszcie do nas o tym, o czym chcielibyście przeczytać w kolejnych
edycjach e-miesięcznika, który jest stworzony przede wszystkim dla Was! 

Redaktor Naczelna
Beata Kamińska
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AKTuALNOśCI

konkursy

nowy konkurs „nasz Album”
Konkurs dla  wszystkich pasjonatów
fotografowania. A może chcesz 
w specjalnej formie zebrać najpięk-
niejsze zdjęcia z podroży życia bądź
niezapomnianej, ogrodowej uroczys-
tości, a przy okazji zdobyć warto-
ściowe nagrody? Pokaż nam swój 
F  O T O -A L B u M ! Nagroda
główna: aparat Kodak.

konkurs „Pies w ogrodzie”
Twój pies kocha zabawy w ogrodzie?
Zrób mu zdjęcie i weź udział w kon-
kursie!

konkurs „Z przymrużeniem 
oka ;)”
Do wygrania kolorowy sekator oraz
trzy konewki!

w PArku

o programie - "Posprzątaj! to
nie jest kupa roboty" 
Publikujemy referat omawiający pro-
gram "Posprzątaj! To nie jest kupa
roboty" autorstwa Beaty hofman,
realizowany przez urząd Miasta
Łodzi od września 2003 roku.

gArden tV

obejrzyj nowe filmy!
Zobacz jak działa Sekator kowadeł-

kowy PowerStep Fiskars, Sekator ko-
wadełkowy dwuręczny PowerStep
Fiskars i Teleskopowy sekator uni-
wersalny Żyrafa.

sPotkAniA

relacja z wielkiego kiermaszu
ogrodniczego "wiosna" 
W dniach 16-17 maja na terenie
wrocławskiej hali Stulecia odbył się
Wielki Kiermasz Ogrodniczy
„WIOSNA”. Zapraszamy do obej-
rzenia zdjęć z wydarzenia.

shoPPing

sekatory
Sekatory to narzędzia niezbędne 
w warsztacie każdego miłośnika
ogrodu. ułatwiają nam pracę, 
pozwalają na precyzyjne cięcie
i dotrą w trudno dostępne miejsca.
Można przebierać we wzorach, kolo-
rach, wielkościach i materiale, z któ-
rego zostały wykonane. 

testy i PreZentAcJe

Podkaszarka  elektryczna 
gardena easycut
To narzędzie niezbędne w każ-
dym ogrodzie. Podkaszarka firmy
Gardena przeznaczona jest przede
wszystkim dla hobbystów do
średniej wielkości ogrodów. Ma
obracaną głowicę, dzięki której

można nią wykaszać trudno 
dostępne zakamarki, ale też i np.
obrzeża trawnika.

kosiarka elektryczna gardena
Powermax 
Gardena po innowacyjnych "poszu-
kiwaniach" wróciła do tradycyjnych
rozwiązań. Powrót okazał się bardzo
udany. Na uwagę zasłguje nowo-
czesny design,a także bardzo 
przemyślany sposób działania. 

nowe trendy

Jakie kwiaty będą modne tego
lata? 
Biuro Kwiatowe holandia przedsta-
wia najmodniejsze tego lata aranżacje
kwiatowe i najnowszy trend we 
florystyce czyli "Botanical Energy". 

ciekAwostki

kwitnąca wizytówka 
Chcesz się wyróżnić wśród tłumu?
Jesteś projektantem ogrodów
i dbasz o każdy detal swojej auto-
prezentacji? A może kochasz 
zieleń i marzysz, żeby każdy dzień
twojego życia był nią wypełniony?
Kwitnąca wizytówka jest dla 
Ciebie!

C o  n o w e g o  n a  p o r t a l u

ARChITEKTuRAKRAJOBRAZu.INFO

ZAPrAsZAmy!
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OGRODy

ChELSEA
2 0 0 9

Chelsea Flower Show wyznacza nowe trendy!
Pokazuje realizacje światowej klasy projektantów
ogrodów, niezwykłe rośliny i nietypowe
kompozycje kwiatowe oraz najnowsze akcesoria
ogrodnicze. Przedstawiamy nasz szybki
przewodnik po tym wydarzeniu. Zapraszamy
także do czasopisma „OgrOdOwa galeria
design &Shopping”, gdzie będzie można obejrzeć
zdjęcia z Chelsea oraz przeczytać o największych
atrakcjach tegorocznego wydania imprezy,
a także na portal architekturaKrajobrazu.info,
na którym również pojawią się migawki
z Chelsea Flower Show 2009.

1
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OGRODy

The Canary islans
spa Garden
Podczas święta CHEL-

SEA FLOWER SHOW 2009
można było podziwiać The Ca-
nary Islans Spa Garden, inspi-
rowany wulkanicznymi szczyta-
mi i dziwną roślinnością Wysp
Archipelagu Kanaryjskiego,
który miał przypominać zwie-
dzającym zapomnianą, ciemną
stronę tego lubianego przez tu-
rystów przylądka.

eChoes oF  Japan
in an enGlish
Garden

Połączenie ogrodu japońskiego
i angielskiego zawarł w swojej
realizacji   Kay Jamada, który
w 1990 roku otworzył pierwszy,
prawdziwy ogród w angielskim
stylu w Japonii.

1

2

The QVC Garden
To zakątek stwo-
rzony przez projektan-

tów dla starszej pary, która
odkryła pasję do ogrodów na
emeryturze. Ogród jest pełen
romantyzmu i piękna i jest do-
skonałym miejscem do kontem-
placji z dala od codziennych
trosk.

The Marshalls li-
VinG sTreeT
Widzowie mogli poznać

ciekawe rozwiązania do stwo-
rzenia lepszego krajobrazu ulic
w miastach, w przestrzeni miej-
skiej i w przydomowych skraw-
kach zieleni.

The ForeiGn & Co-
lonial inVes-
TMenTs' Garden

Odwiedzający mogli obejrzeć
również ogród, wykonany
z materiałów pochodzących
z recyclingu.

3

5

4

2
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Czy wiesz, że...
Każdy z ogrodów przygotowy-
wany jest przez rok (już po-
wstają plany realizacji ogrodów
na CHELSEA 2010), a budo-
wane tylko w trzy tygodnie.
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OGRODy

The laurenT-per-
rier Garden
Projektant połączył ar-

chitekturę, sztukę i naturę
i stworzył ogród pełen harmonii.

The CanCer re-
searCh uK Garden
To przykład ogrodu,

którego twórcy połączyli ak-
tywną ideę walki z rakiem z
projektowaniem ogrodów.
Ogród jest pełen ruchu i za-
chęca do czynnego działania z
chorobą.  

The QuilTed Vel-
VeT Garden
Pomysł na ogród po-

wstał z chęci posiadania odro-
biny luksusu na co dzień
i miejsca, w którym można od-
począć po codziennym biegu.

6

7

8

The daily Tele-
Graph Garden
Ogród zaprojektowany

przez szwedzkiego architekta
łączy nowoczesny styl
z angielskimi tradycyjnymi ele-
mentami, pokazuje, jak można
łączyć architekturę z projekto-
waniem ogrodów.

help For heroes
sanCTuary Garden
sponsored by b&Q

Ten ogród został zbudowany
dla bohaterów i przez bohate-
rów. Został pomyślany jako
sanktuarium dla tych, którzy nie
powrócili cało z wojny, a w któ-
rym mogąznaleźć ukojenie i za-
pomnienie o traumie.

Chelsea Flower
show 2009 to także
mnóstwo akcesoriów

i dodatków ogrodniczych, po-
cząwszy od ubrań, poprzez
podręczne narzędzia, a na
karmnikach i ozdobach skoń-
czywszy.

9
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pawilon FlorysTyCzny na Chelsea 2009
Poczas targów można było podziwiać prace florystów z brytyjskiego sto-
warzyszenia florystów (British Florist Association). Uczestnicy mogli
otrzymać bezcenne wskazówki, co do kształtowania kompozycji kwia-
towych.

http://www.architekturakrajobrazu.info
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by bez stresu relaksować się
na naszym kawałku zie-

leni, należy wcześniej odpowiednio
rozmieścić jego elementy i pamiętać
o kilku zasadach ich użytkowania.
Podpowiadamy, jak sprawić, by
nasz odpoczynek w ogrodzie stał
się bezpieczny i przyjemny.

grillowAnie beZ stresu

Zanim zaczniemy grillować, mu-
simy pamiętać o odpowiednim
umieszczeniu grilla (zwłaszcza
stałego) - z dala od domu, od za-

daszenia tarasu oraz drzew. Jeśli
wolimy ognisko, pamiętajmy, by
paleniska nie budować pod drze-
wami, bo dym i wysoka
temperatura mogą źle
działać na liście. Pod-
czas biesiadowania po-
łączonego z grillem lub
z ogniskiem zawsze
trzymajmy w pobliżu
butelkę z wodą.

beZPiecZny relAks w bAsenie

Pewnych zasad powinno się także
przestrzegać podczas projektowa-
nia basenu w ogrodzie. Najlepiej
umieścić basen w takim miejscu,
które będziemy mogli obserwo-
wać z okien domu. Powierzchnia
wokół basenu nie powinna być
wyłożona zbyt śliskim, gładkim

materiałem, a drewnianą na-
wierzchnię szorujmy co jakiś czas
szczotką - unikniemy wtedy po-

ślizgnięć. Jeśli akurat nie korzys-
tamy z basenu, przykryjmy go
widoczną siatką, plandeką - wtedy
ochronimy naszych bliskich przed
wpadnięciem do niego.

ZAdbAJ o ścieżki w ogrodZie

Wszelkie elementy z drewna
w ogrodzie, które służą do prze-
mieszczania się pomiędzy roślin-

pamiętajmy, by paleniska nie
budować pod drzewami, bo dym
i wysoka temperatura mogą źle
działać na liście

A

Bezpieczny ogród cz. II

BEZTROSKI
ODPOCZyNEK W OGRODZIE

Czy wiesz, że... 
Podczas przeciętnej pracy
w ogrodzie spalasz: 250 kcal.

z: www.dlastudenta.pl 



OGRODy

REKLAMA

nością, należy wykonać z szorst-
kiego materiału. Zbyt wąskie
drewniane mostki (50-70 cm)
dobrze jest zabezpieczyć poręczą
czy barierką o wysokości 90-100
cm. Jeśli są zbyt szorstkie, pamię-
tajmy o tym, by szorować je ostrą
szczotką. Podłogę na tarasie
dobrze jest wykonać z antypośliz-
gowych płyt, a taras, podest
i schody wejściowe należy oświet-
lić za pomocą reflektorów umiesz-
czonych w nawierzchni. Warto
jest również zastosować lampy
z czujnikami ruchu.

Przestrzegając powyższych rad
możemy spokojnie cieszyć się
z czasu spędzonego w naszym
ogrodzie!

Anna Duda

Ogród to prawdziwy raj dla na-
szych pociech. Co zrobić, by nasz
zielony zakątek był bezpieczny
także dla dzieci?

Dla szczęśliwego i rozbieganego
brzdąca każda szczelina wydaje się
niezwykle ciekawa, dlatego jeśli w
ogrodzie znajduje się pojemnik na
szambo, należy go szczelnie za-
trzasnąć. Należy zamykać także
pojemniki na śmieci i szopę. Zbior-
nik na deszczówkę nie może być
wypełniony wodą, gdy w naszym
ogrodzie bawi się dziecko. Oczko
wodne zabezpieczmy siatką.

Jeśli w ogrodzie jest mini plac
zabaw, zawsze sprawdzajmy stan
drewnianych huśtawek czy drabi-
nek - koniecznie oceńmy, czy nie
wystają z nich drzazgi. Sprzęt do
zabaw powinien być wygładzony
i zaimpregnowany, a przede wszy-
stkim - solidny. Przedmioty na
placu zabaw muszą posiadać atest
Instytutu Sportu i być wyproduko-

wane przez znaną, dobrą firmę.
Tego typu sprzęt należy ustawić na
równej powierzchni (na trawie,
piasku, korze lub na gumowej na-
wierzchni). Co jakiś czas spraw-
dzajmy stan łańcuchów
i krzesełek od huśtawki i nigdy nie
odkładajmy naprawy jej uszkodzo-
nych części. Jeśli mamy piaskow-
nicę, zabezpieczajmy ją przed
zwierzęcymi odchodami.

Chrońmy nasze pociechy przed nie-
bezpiecznymi grzybami (gdy takie
się pojawią szybko je usuwajmy)
i trującymi, kolczastymi bądź cier-
nistymi roślinami (starajmy się nie
sadzić takich w ogrodzie). Wszelkie
ścieżki i chodniki - tak atrakcyjne
dla naszych milusińskich - oczysz-
czajmy regularnie z mchu. Pamię-
tajmy również o wejściu do ogrodu
- zamontujmy zamykaną na zamek
kurtkę a do otoczenia naszego ka-
wałka zieleni wybierzmy nieostro
zakończone ogrodzenie.

dzieCKo w bezpieCznyM oGrodzie
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Gdy nadchodzi lato, warto
spędzać jak najwięcej
czasu na świeżym powiet-
rzu. Tak można najsktecz-
niej pozbyć się wszystkich
trosk dnia codziennego.
Najlepiej robić to aktyw-
nie. Ruch powoduje dotle-
nienie wszystkich komórek
w naszym organizmie 
i poprawia kondycję na-
szego serca. Spotkajcie się
więc w rodzinnym gronie
i korzystajcie z plusów po-
siadania ogrodu.

nA sPortowo

Aby godziny w ogrodzie upływały
nam wesoło i aktywnie, warto wy-
korzystać ten na czas na sport
i ruch. Co zbliża bar-

dziej rodzinę, niż gra
zespołowa? Nic nie
wzbudza większych
emocji niż piłka
nożna, a więc ustawcie
bramkę z lekkiego
materiału i grajcie! 
A może wolicie koszy-
kówkę? 

Innym sposobem na spędzanie
czasu w ogrodzie może być trady-
cyjna gra francuska, znana 
i lubiana w krajach śródziemno-
morskich, a od niedawna pojawia-
jąca się w kilku miastach Polski.
Boules to zręcznościowa gra 
towarzyska, która wymaga strate-
gicznego myślenia i koncentracji.
Można w nią grać bez względu na
wiek. Polega na toczeniu kul, 
a zasady możecie ułożyć sobie
sami.

Czy wiesz, że... Naukowcy udowodnili, że już samo patrzenie na zieleń uspokaja
i łagodzi napięcia, leczy serce, oczy, nadciśnienie i likwiduje infekcje wirusowe i bak-
teryjne.

http://www.architekturakrajobrazu.info
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Czy wiesz, że... Chodzenie boso po trawie odpręża i likwiduje bóle ple-
ców, ramion, mięśni nóg.

Pieczone 
steki rybne

Biała ryba dobrze smakuje 
z łagodnym w smaku białym

lub różowym winem.

- 1 łyżka zmielonego, lekko 
uprażonego kminku

- 1 łyżeczka soli (najlepiej mor-
skiej)

- ½ łyżeczki świeżo zmielonego 
czarnego pieprzu 

- szczypta proszku chili
- 2 łyżki oliwy
- 6-8 steków z białej świeżej 

ryby (sandacz, sum itp.)
- 2 łyżki drobno posiekanej zie-

lonej pietruszki
- 1 cytryna lub limonka pokro-

jona w ćwiartki

1.
W niedużej miseczce wymiszaj
kminek, sól, pieprz i chili.

2.
ułożone w talerzu lub desce steki
rybne posyp mieszanką przypraw,
lekko wetrzyj przyprawy w porcje
ryby. Posyp z obu stron, przykryj
rybę folią i odstaw na 15-20
minut.

3.
Na niewielki talerzyk nalej trochę
oliwy. Każdy stek zanurz w oliwie
z każdej strony i piecz na średnim
ogniu przez 4-5 minut z każdej
strony lub chwilę dłużej (zależnie
od grubości steków). Podawaj 

posypane natką pietruszki 
z ćwiartką cytryny.

Graj w badmintona przez go-
dzinę - stracisz 400 kcal!
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Papryka faszerowana
serem

Znakomita z opieczoną na
grillu ciabattą.

- 75 g czarnych oliwek
- 4 strąki czerwonej papryki,

podzielone wzdłuż na pół 
i oczyszczone

- 2 czubate łyżki posiekanych liści
bazylii lub pietruszki

- 2 łyżki rozdrobnionych kaparów
- 175 g pokrojonego sera (najle-

piej mieszanki mozzarelli i żół-
tego dobrze się topiącego)

- 100 ml octu ziołowego 
- świeżo zmielony pieprz
- 4 kromki ciabatty
- liście sałaty

1.
Wymieszaj oliwki, bazylię lub
pietruszkę i kapary.

2.
Opiecz paprykę na naoliwionym
ruszcie – ok. 6 min, aż skórka
lekko zbrązowieje.

3.
Połówki strąków nadziej serem i
ponownie umieść na grillu. 
Opiekaj do chwili, aż 
ser zacznie się topić.
Zdejmij paprykę 
z grilla, skrop oliwą
i octem ziołowym, 

a następnie dopraw 
pieprzem.

4.
Opiecz ciabattę 
na grillu, 
skrop oliwą 
i podawaj
z faszero-
waną 
papryką 
i sałatą. 

sposób na komara :
Ustaw kominek z mieszaniną olejków eterycznych, goździkowego i ced-
rowego, z octem winnym lub wodą w miejscu, w którym przebywasz.

Na podstawie:- „365 DAŃ Z GRILLA. 

PRZEPISy NA ZDROWE

I SMACZNE POTRAWy” 

hilaire Walden - „SuPER GRILLOWANIE”  

Paul Kirk
- „GRILLOWANIE. MIĘSO,

RyBy, WARZyWA I INNE

PRODuKTy”  Claudia Daiber Książki dostępne są w sklepie

GARDENLINE.PL

DOBRA  RADA:
Gdy tłuszcz lub mary-
nata spadną na rozża-
rzone węgle i wzniecą
ogień, zdejmij żywność
razem z rusztem,
spryskaj płomienie
wodą i dpiero 
wówczas konty-
nuj pie-
czenie.

10 

PODSTAWOWYCH
ZASAD GRILLOWANIA

1. Dobrze przygotuj grill do
startu.

2. Odpowiednio wcześnie przygo-
tuj żywność przeznaczoną do
grillowania.

3. Zadbaj o różnorodność potraw.
4. Rozpal ogień z zachowaniem

zasad bezpieczeństwa.
5. Zwróć uwagę na temperaturę

żaru. 
6. Zachowaj ostrożność przy od-

wracaniu potraw.
7. Stosuj zioła dla uzyskania lep-

szego smaku potraw.
8. Sprawdź gotowość potrawy do

spożycia.
9. Fachowo wygaś ogień.
10. Pamiętać o obecność  

sąsiadów.

Anna Duda

http://www.gardenline.pl
http://www.architekturakrajobrazu.info


rojektant, projektantowi
nierówny – to oczywiste.

architekt krajobrazu, to zawód ar-
tystyczny, dlatego projekty jednego
architekta mogą się nam podobać
bardziej, niż drugiego projektanta
– a przy tym obaj mogą być specja-
listami i mieć doskonałą renomę.
Jak zatem wybrać projektanta,
który spełni nasze marzenia
o pięknym ogrodzie?

wsPółPrAcA Z młodym Pro-
JektAntem

Na rynku możemy spotkać się za-
równo z wieloletnimi, doświad-
czonymi firmami, jak i młodymi
projektantami tuż po studiach.
Moda na wspaniały ogród jaka za-

panowała w ostatnich latach, a co
za tym idzie – potrzeba korzysta-
nia z usług specjalistów, przyczy-
niły się do powstania wielu
kierunków związanych z architek-
turą krajobrazu, na rozmaitych
uczelniach. Dlatego młodych pro-
jektantów jest i będzie coraz wię-
cej, a na ich korzyść przemawia
z pewnością cena usług. Młody
projektant dopiero rozpoczynający
karierę, nie będzie drogi, dlatego

jeżeli mamy pewne ograniczenia
budżetowe, możemy poszukać
projektanta wśród niedawnych
absolwentów uczelni.

Jeżeli decydujemy się na młodego,
niezbyt doświadczonego projek-
tanta, powinniśmy zwrócić uwagę
na kilka rzeczy. Jak mówią projek-
tanci działający od dawna
w branży, współpraca z młodym
projektantem, to pewnego rodzaju

ryzyko, ponie-
waż, nie wiemy,
na czym się pro-
jekt skończy.

Aby wykluczyć
wszelkie niemiłe
niespodzianki,

najlepiej na wstępnie ustalić z pro-
jektantem, co będzie w projekcie.
Warto zatem już wcześniej poszu-
kać stosownych informacji, co po-
winien zawierać projekt.
Następnie koniecznie spiszmy
umowę albo inną formę zobowią-
zania, która dokładnie określi
nasze warunki kwotowe, termi-
nowe i cały zakres projektu, jaki
musi być spełniony abyśmy zapła-
cili za usługę.

Pamiętajmy także, aby w umowie
jasno określić dokładny termin
oddania projektu, ilość koncepcji
jakie ma przedstawić projektant,
czas na wykonanie poprawek kon-
cepcji, okresy i formy płatności
itd.

doświAdcZenie, cZyli Pro-
fesJonAliZm w kAżdym cAlu

Jeżeli dysponujemy kwotą pokry-
wającą honoraria za projekty ar-
chitektów krajobrazu działających
na rynku już kilka lat – zainwes-
tujmy w doświadczonego projek-
tanta. Firmy projektowe działające
na rynku od dawna, mają wypra-
cowane metody działania i gwa-
rantują usługi na wysokim
poziomie. Dzięki temu, dokładnie
wiemy co otrzymujemy w ramach
wykonanej usługi, czyli jakie ele-
menty będzie zawierał projekt, ile
czasu będzie trwało jego wykona-
nie oraz jaka jest cena dodatko-
wych usług (np. wizualizacji).

Zyskujemy także pewność, że pro-
jekt zostanie wykonany popraw-
nie, dzięki czemu firma
wykonawcza nie będzie miała kło-
potów z jego realizacją, a my
otrzymamy dokładnie taki ogród,
o jakim marzyliśmy. Doświad-
czone firmy mają wysoką renomę
i nie mogą sobie pozwolić na ja-
kiekolwiek rysy na swoim wize-
runku - zwykle nie musimy się
martwić ani o terminowość, ani
o zawartość projektu.

Firmy te także mają bogate port-
folio, możemy zatem zorientować
się w ich poprzednich projektach,
porównać to z naszymi wyobraże-
niami, jednym słowem - spraw-
dzić, na ile poprzednie realizacje
wybranej firmy trafiają w nasz

Ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - 2009 www.ArchitekturaKrajobrazu.info12
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Ogród  „krok  po  kroku”  cz.  II

JA K W y B RAć

PROJEKTANTA?
P

dobry projektant będzie przede
wszystkim nas słuchał  i zadawał
mnóstwo pytań, aby dowiedzieć się,
czego tak naprawdę potrzebujemy.

http://www.architekturakrajobrazu.info
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gust. Często także firmy projek-
towe to firmy wykonawcze zara-
zem, dlatego łatwiej zgrać terminy,
gdy chcemy powierzyć takiej fir-
mie również wykonanie

ogrodu.Możemy za to napotkać
na przeszkodę w postaci braku
wolnego terminu u wybranego
projektanta. Aby temu zapobiec,
warto zwrócić się po projekt już
w okresie zimowym – wtedy z go-
towym projektem, wczesną
wiosną możemy zaczynać już
prace wykonawcze.

JednA decyZJA - ogród nA
wiele lAt...

Czynników decydujących o wybo-
rze projektanta jest wiele. Do-
ś w i a d c z e n i e ,  p o p r z e d n i e
realizacje, które możemy obejrzeć
i sprawdzić na ile nam się podo-
bają – to wszystko bardzo ważne
czynniki, którymi powinniśmy się
kierować w pierwszej kolejności.

Pamiętajmy także sprawdzić, czy
projektant ma odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe - czy skończył
kierunek architektury krajobrazu,
czy posiada może dodatkowe dy-

plomy za np.
udziały w kon-
kursach projek-
towych itd.
Dobry projek-
tant będzie

przede wszystkim nas słuchał i za-
dawał mnóstwo pytań, aby dowie-
dzieć się, czego tak naprawdę
potrzebujemy. Pamiętajmy, że
ogród to inwestycja na całe życie,
dlatego nie warto oszczędzać na
projekcie. Czasem lepiej zainwes-
tować we wspaniały projekt, a wy-
konanie ogrodu rozłożyć na kilka
etapów, które nie zrujnują naszego
budżetu. Dzięki temu, choć po-
czekamy nieco dłużej, będziemy
mogli cieszyć się właśnie takim
ogrodem, o jakim marzyliśmy.

Beata Kamińska

doświadczone firmy mają wysoką
renomę i nie mogą sobie pozwolić na
rysy na swoim wizerunku.

POTRZEBuJESZ PROJEKTu OGRODu BąDź TARASu?
NA PORTALu ARChITEKTuRAKRAJOBRAZu.INFO
ZNAJDZIESZ BAZĘ ARChITEKTóW KRAJOBRAZu

Z CAŁEJ POLSKI.

agnieszka hubeny -
żukowska jest projektantką
ogrodów z wieloletnią prak-
tyką w Polsce i zagranicą.
Pełni funkcję Rzeczoznawcy
oraz Inspektora Nadzoru Te-
renów Zieleni SITO NOT. Jest
również członkinią zarządu
OSTO. Prowadzi Pracownię
Sztuki Ogrodowej.

JaKie CeChy powinien
Mieć dobry proJeKTanT
oGrodów?
  
wiedza - jest niezbędna do
stwierdzenia, jakie warunki
glebowe, świetlne czy mikro-
klimatyczne występ ują na
działce, a co za tym idzie - do
odpowiedniego wyboru szaty
roślinnej czy np.: sposobu na-
wodnienia.

doświadczenie - jest nieza-
stąpione, jeżeli ogród ma być
funkcjonalny, łatwy w upra-
wie i pielęgnacji. Dzięki do-
świadczeniu projekt powst-
anie profesjonalnie, szybko
i sprawnie, będzie też spełniał
wszystkie wymagania klienta.

pasja i odrobina szaleń-
stwa artystycznego jest
potrzebna, aby ogród miał to
„coś”, aby był indywidualnym
i zarazem ciekawym dziełem.

umiejętności psycholo-
giczne. Dzięki takim umiejęt-
nościom projektant jest
w stanie za pomocą odpo-
wiednich pytań, a nawet ob-
serwacji reakcji klienta
stwierdzić, co będzie mu od-
powiadać, jakiego ogrodu
oczekuje.

EKSPERT RADZI:

http://www.pracowniasztukiogrodowej.pl 
http://www.pracowniasztukiogrodowej.pl 
http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.architekturakrajobrazu.info
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o g r o d o w iTyTANI
cZyli   rośliny   do   ogrodu

dlA   ZAPrAcowAnych

   Ogród - twój prywatny
zielony azyl, to idealne

miejsce do spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół,

przestrzeń pobudzająca
wyobraźnię i motywująca

do twórczego działania.
Niezależnie od tego, czy

jesteśmy właścicielami
dużej działki, czy

dysponujemy skromnym
areałem niewielewiększym

od powierzchni tarasu, nic
nie stoi na przeszkodzie,

aby ziściło się nasze
marzenie o posiadaniu

pięknego ogrodu. 

http://www.architekturakrajobrazu.info
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arzędziem ułatwiającym
realizację wieloetapowego

przedsięwzięcia, a takim bez
dwóch zdań jest zakładanie
ogrodu,  jest dobrze opracowany
harmonogram prac. Zanim jednak
wyruszymy do centrów ogrodni-
czych w celu  zakupienia sadzonek
drzew i krzewów, warto zastano-
wić się ile czasu będziemy w stanie
wygospodarować na zabiegi pie-
lęgnacyjne utrzymujące ogród
w dobrej kondycji. 

Szczera odpowiedź na to pytanie
zaoszczędzi nam wielu rozczaro-
wań jakie mogą nastąpić w  przy-
szłości, kiedy okaże się, że wybór
ulubionych, ale wymagających ga-
tunków roślin, przysporzył dużo
wydatków, które nie przełożyły się
na atrakcyjny wygląd naszej przy-
domowej oazy.

Zatem jeśli obowiązki zawodowe
i rodzinne bardzo szczelnie wy-
pełniają codzienny harmonogram
zajęć, dobrą radą jest dopasowanie
stylu ogrodu do zapracowanego
trybu życia jego właścicieli.

łAtwe w uPrAwie rośliny

Magia ogrodu wypływa z faktu, że
jest on wspaniałym łącznikiem
człowieka z naturą. Tak jak meble
i różne akcesoria dekoratorskie
budują atmosferę naszego domu,
tak głównym elementem wpływa-
jącym na wizerunek ogrodu są
rosnące w nim rośliny.

Aby ogród nie był świadectwem
naszych zaniedbań względem jego
potrzeb, zaaranżujmy go przy po-
mocy łatwej w uprawie  roślinno-
ści. 

Wielu kłopotliwych i czasochłon-
nych zabiegów ogrodniczych za-

oszczędzą kompozycje złożone
z iglaków. Praktyczna natura ro-
ślin iglastych, likwiduje  problem
żmudnego grabienia i utylizacji
opadających jesienią liści, a przy
tym ogród z ich udziałem jest at-
rakcyjny przez cały rok.  Ponad to
dzięki dużej różnorodności gatun-
kowej, przejawiającej się w bogac-
twie barw, form oraz pokrojów,
kompozycje roślinne, w których
główną rolę odgrywają iglaki, są
oryginalne i olśniewające. Dla
przykładu gatunkami o efektow-
nym wyglądzie i niewielkich wy-
maganiach życiowych są np.
dostojna jodła kalifornijska (Abies
concolor), elegancki świerk kłujący
o srebrzystym igliwiu (Picea pun-
gens f. glaca), smukły cyprysik
lawsona (Chamaecyparis lawso-
niana ‘Alumigold ’). Bardzo
wdzięcznym iglakiem i skrom-
nych potrzebach siedliskowych
jest sosna górska, czyli popularna
kosodrzewina. Jej olbrzymi poten-
cjał witalny sprawia, że można sa-

dzić ją na bardzo jałowych, piasz-
czystych glebach.

Do pary z iglakami dobrze współ-
gra lawenda wąskolistna (Lavan-
dula angustifolia). Niewysoka
krzewinka, urzeka cudowną wonią
oraz głęboko-fioletową barwą
kwiatów. Kulinarne oraz aromate-
rapeutyczne właściwości lawendy
sprawiają, że chętnie sadzimy ją
w bliskim sąsiedztwie domu (np.
przy tarasie, przed wejściem do
domu, w donicach na balkonie).

n

KOSODRZEWINA DOSKONALE KOMPONuJE SIĘ Z WIELOMA ROśLINAMI
OGRODOWyMI

LAWENDA WąSKOLISTNA

http://www.architekturakrajobrazu.info
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Ta ogrodowa piękność nie wy-
maga dużej troski i indywidual-
nego traktowania. Pamiętajmy
tylko, że po przekwitnięciu po-
winno się ją przyciąć.

Nieproszonymi gośćmi będącymi
zmorą każdego ogrodnika są
chwasty. Niesforne i trudne do
opanowania rośliny zielne, bardzo
skutecznie przypominają, że
ogród jest miejscem o które należy
s y s t e m a t y c z n i e
dbać. Są jednak spo-
soby na to, żeby
s z a t a  r o ś l i n n a
w ogrodzie „skro-
jona” była zgodnie z
upodobaniami jego
właścicieli i to bez wielogodzin-
nych sesji z motyką w ręku.  Na-
t u r a l n y m  o r ę ż e m  w  w a l c e
z chwastami są rośliny okrywowe,
tworzące szczelne okrycie po-
wierzchni gleby. Misternie  utkana
struktura roślinna skutecznie
uniemożliwia rozwój chwastów,
a przy tym potrafi być bardzo na-
strojowa i efektowna. Do popular-
nych roślin okrywowych należą
m.in. elegancki bluszcz pospolity
(Hedera helix), delikatny barwinek
pospolity (Vinca minor), orien-

talna runianka japońska (Pachy-
sandra terminalis) czy tworzący
malownicze kobierce rdest po-
krewny (Polygonum affine).

Nie zapominajmy, że wiedza bo-
taniczna jest również bardzo po-
mocna w trakcie zakładania
ogrodu. Trudne warunki wodno-
glebowe widocznie wpływają na
morfologię roślin. Baczna obser-
wacja flory, rosnącej w surowym

środowisku (np. górskim, pustyn-
nym), pozwoli wyłonić grupę ro-
ślin o wyjątkowym „harcie ducha”.
Dzięki ograniczaniu powierzchni
liści, zredukowanych do postaci
łuskowatych nitek, tamaryszek
drobnokwiatowy (Tamarix parvi-
flora), odporny jest na suszę i za-
solenie gleby. Innym, równie
niezłomnym  gatunkiem jest roj-
nik ogrodowy (Sempervivum sp.),
niska bylina doskonale przystoso-
wana do egzystencji w trudnych
warunkach górskich. Mięsiste li-

Małgorzata Gorczyńska.
Absolwentka Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
na kierunku Architektura Kraj-
obrazu. Z zamiłowania flo-
rystka. Wychowana w rodzi-
nie leśników z wielopokole-
niowymi tradycjami, od
dziecka nasiąkała miłością
i szacunkiem do przyrody.
Współpracuje z firmami zaj-
mującymi się projektowaniem
ogrodów i profesjonalną
aranżacją przestrzeni zielo-
nych, a także z firmami pro-
dukującymi sadzonki roślin
balkonowych oraz rabato-
wych. Współautorka zwycię-
skiego projektu na zagospo-
darowanie terenu wokół am-
fiteatru w Zgorzelcu.

http://www.kwiaciarstwo.eu

EKSPERT

RDEST POKREWNy TWORZy MALOWNICZE KOBIERCE

RuNIANKA JAPOŃSKA

Misternie  utkana struktura
roślinna skutecznie uniemożliwia
rozwój chwastów...

http://www.kwiaciarstwo.eu/
http://www.architekturakrajobrazu.info


ście układające się w wielobarwne
rozety, są jednocześnie rezerwua-
rem życiodajnej wody. 

Z przyczyn czysto praktycznych
drzewa i krzewy rosnące na na-
szych osiedlach dobrane zostały
z myślą, aby nie musieć poddawać
ich częstym zabiegom pielęgna-
cyjnym. urokliwa brzoza bro-
dawkowata (Betula pendula) czy
strojny, pięknie przebarwiający li-

ście jesienną porą, jarząb pospo-
lity (Sorbus aucuparia), znakomicie
urozmaicą przestrzeń naszej przy-
domowej oazy. 

Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Gorczyńska

BLuSZCZ POSPOLITy TAMARySZEK DROBNOKWIATOWy

LITERATuRA:
1.ŁuKASZEWICZ A., ROśLINy OKRyWOWE, PAŃ-
STWOWE WyDAWNICTWO ROLNE, POZNAŃ 2003.
2.KATALOG ROśLIN, CZ. 2, WyDAWNICTWO AGEN-
CJI PROMOCJI ZIELENI SP. Z O. O, WARSZAWA
2002.

REKLAMA

OGRODy

http://sklep.ogrodnicy.pl/product_info.php?products_id=1787
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tyl i forma ogrodów w stylu
ZeN wynika ściśle z wie-

rzeń religijnych i filozofii, których
przedmiotem były drzewa, góry,
kamienie, strumienie a nawet
strony świata. wierzono, że połą-
czenie tych składników ma dobro-
czynny wpływ na człowieka.
dlatego jeśli marzysz o urządze-
niu tarasu w stylu japońskim, mu-
sisz pamiętać o paru elementach. 

myśl i symbol

Naczelną zasadą budowania prze-
strzeni w stylu japońskim jest po-
kazanie myśli, przesłania
religijnego i filozoficznego za po-
mocą symbolu. Symbol musi mieć
taki kształt, aby bardzo łatwo nam
się skojarzył z myślą. ułożenie
niektórych roślin i elementów
ozdobnych na naszym tarasie
może dobroczynnie wpłynąć na
pewne sfery naszego życia lub
wzmocnić niektóre cechy charak-
teru naszego i naszych gości:
- umieszczone w wazonie lub po-
jemniku łodygi bambusa korzyst-
nie działają na przyjaźń i wierność
- jeśli ułożysz płaskie kamienie
obok niskich, równo przystrzyżo-

nych roślin w doniczkach, to
wpłyniesz na bezpieczeństwo
swoje i swoich bliskich 

Jedność PrZestrZeni

Kolejną ważną regułą, o jakiej nie
możemy zapomnieć w kształto-
waniu tarasu w stylu ZEN, jest
jedność czyli harmonia między
wnętrzem domu a tarasem.
W praktyce oznacza to wizualny
kontakt z tym, co poza budyn-

kiem. Tak więc doskonałym roz-
wiązaniem są oszklone, rozsuwane
drzwi, dzięki którym możemy
spoglądać z wnętrza domu na to,
co na tarasie. Ten z kolei w filozo-
fii japońskiej jest kolejnym poko-
jem, w którym rośliny i kamienne
elementy zastępują meble. Bardzo
ważne jest też, aby taras czy we-
randa były otwarte, a wtedy speł-
nimy kolejny postulat filozofii
ZEN czyli bezpośredni kontakt
człowieka z przyrodą.

s
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miniAturyZAcJA krAJobrAZu

Idea miniaturyzacji krajobrazu to
bardzo ważny element kultury ja-
pońskiej, który łatwo można za-
stosować dekorując taras w stylu
japońskim. Za pomocą drobnych
akcesoriów możemy oddać sens
przesłania filozofii ZEN czyli dą-
żenie do odzwierciedlania przy-
rody w każdym pomieszczeniu,
np.:
- misy z wodą – symbolizują
stawy i oceany
- krzewy i sukulenty, drzewka
bonsai – odzwierciedlają drzewa
i lasy
- kamyki, rzeźby kamienne –
symbolizują siłę i wieczność

Projektanci tarasów w stylu japoń     -
 skim ustawiają miniaturowe
ogródki w pojemnikach czyli
kompozycje z piasku, kamieni,
drzewek przy wejściu do domu cz
tarasu. 

ZAsAdA trZech elementów

To jeden z najważniejszych kano-
nów kształtowania ogrodów i ta-
rasów w stylu ZEN. Wśród
elementów, które zamieścimy na
werandzie w stylu japońskim, naj-

wyższe będą symbolizować Niebo,
średni Człowieka, najniższe Zie-
mię. Wszystkie muszą być uło-
żone w ścisłej harmonii.

dominuJący Akcent

Dominujący akcent to charaktery-
styczny element kompozycji,
który wyróżnia się na tle innych
kształtem, kolorem lub fakturą.
Rolą dominującego akcentu jest
przyciągnięcie uwagi. Może to być
kamienna latarnia, rzeźba, kwiat o
ciekawej formie czy drzewko
bonsai.

ProstotA

Nad wszystkimi wyżej wymienio-
nymi zasadami króluje jedna, naj-
ważniejsza – jest nią prostota
w kompozycji. Wg filozofii japoń-
skiej tylko proste sprzęty i aranża-
cja wnętrz daje spokój, a ten jest
potrzebny do medytacji na na-
szym tarasie w stylu ZEN.

Anna Duda

ChCESZ WIEDZIEć WIĘC NA TEMAT JAPOŃSKIEGO
POCZuCIA PIĘKNA LuB O WSPóŁCZESNyM OGRO-
DZIE JAPOŃSKIM? ZAPRASZAMy NA PORTAL
WWW.ARChITEKTuRAKRAJOBRAZu.INFO!

http://www.architekturakrajobrazu.info/Aktualnosci-/Magazyny-ogrodnicze/Drugi-numer-magazynu-OGRODOWA-GALERIA-DesignShopping.html
http://www.architekturakrajobrazu.info/Dla-projektantow/Poradnik-projektanta/zbieramy-materialy-do-OG.html
http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.architekturakrajobrazu.info/Ogrody-Chelsea/Silver-Moonlight/Ogrod-w-srebrze-ksiezyca.html
http://www.architekturakrajobrazu.info/Ogrody-Chelsea/Silver-Moonlight/Ogrod-w-srebrze-ksiezyca.html
http://www.architekturakrajobrazu.info/Ogrody-Chelsea/Silver-Moonlight/Interpretacja-japonskiego-poczucia-piekna.html
http://www.architekturakrajobrazu.info/Ogrody-Chelsea/Silver-Moonlight/Interpretacja-japonskiego-poczucia-piekna.html
http://www.architekturakrajobrazu.info
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lepione przez nas własno-
ręcznie dadzą nam wiele

satysfakcji, a poza tym będą miały
taki kształt, jaki zechcemy. Po ich
wykonaniu możemy je pomalować
farbami na nasz ulubiony kolor lub
ozdobić wg naszego pomysłu. 

gliniAnA donicA „krok Po
kroku”:

Zakup odpowiednią ilość gliny.
Poproś o taki materiał, który bę-
dzie mógł być wypalony w Twoim
własnym piekarniku lub wysu-
szone. Glinę do domowego
użytku można kupić w sklepach
dla artystów i rzemieślników albo
w odpowiednim dziale w hiper-
markecie.

Wyjmij glinę z opakowania
i zacznij ugniatać – w ten sposób
ją ogrzejesz i zmniejszysz ilość pę-
cherzyków powietrza. Staraj się
uważać na to, by nie wytworzyły

się dziury wypełnione powiet-
rzem. Dobrym sposobem na ich
wyeliminowanie jest ciągłe utrzy-
mywanie gliny w kształcie kuli
i ściskanie dłońmi. Możesz także
wałkować kawałek gliny na twar-
dej powierzchni (np. na stole). 

Kiedy glina będzie ciepła i po-
datna na kształtowanie, zroluj ją
na kształt długiego węża. Jego
średnica wpłynie na grubość ścian
donicy. Dobry rozmiar dla Two-
jego pierwszego rękodzieła to ok.
0,6 – 1 cm grubości i 30 – 60 cm
długości „węża”.

dobra rada:
Gliniane donice lepiej chować na
zimę. Glina, nawet przy wypale-
niu jej w wysokich temperatu-
rach, nie ma w 100%
zamkniętych porów. Poza tym
ziemia w doniczce jest nasą-
czona wodą, co – dzięki niskiej
temperaturze – spowoduje, że
pojemnik nam pęknie.

D Z I E Ł O N A S Z y C h R ą K

DONICZKI

Jeśli chcemy wykonać doniczkę
z gliny znalezionej np. na łące,
musimy oczyścić ją z resztek ro-
ślin i innych elementów orga-
nicznych i dać do wypalenia w
piecu. Natomiast jeśli mamy
dużo czasu, zabierzmy ze sobą
dobrego przyjaciela, wykopmy
dół o głębokości 50 – 70 cm
i włóżmy do niego dobrze przy-
gotowany czerep. Musi on być
wysuszony, bo woda powoduje
jego rozprężanie. 20 cm pod
czerepem i 20 cm nad czere-
pem umieszczamy materiały ła-
twopalne, takie jak drewno,
torf, itd. Następnie mamy 7, 8
godzin na długą, wieczorną roz-
mowę. Po tym czasie będziemy
mogli wrócić do domu z wypa-
loną donicą. 

Jan sprogis, rzeźbiarz, kaf-
larz, robi lampy ceramiczne,
zajmuje się rzemiosłem od 15
lat

u
1

2

3

Czerep to nie oszkliwiona i nie
malowana wypalona skorupa
ceramiczna, będąca właściwą
ścianką przedmiotu. Czerep za-
chowuje na stałe kształt na-
dany przed wypaleniem; jest
twardy, kruchy i dźwięczy przy
uderzeniu.
www.portalwiedzy.onet.pl

DONICZKA Z DARóW NATuRy
PODCZAS WEEKENDOWEGO PIKNIKu

http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.architekturakrajobrazu.info/Dla-projektantow/Poradnik-projektanta/OGOLNOPOLSKI-KONKURS-PROJEKTOWY-PRESTIZOWY-OGROD-2009.html


Zacznij od jednego
końca glinianego kawałkai ułóż
w kształt koła. Ten etap pracy

powinien wyglądać jak zwi-
janie liny. Rozmiar okręgu

będzie równy podstawie
Twojej doniczki, dla-

tego pomyśl za-
wczasu, do czego jej
użyjesz.

Następnie weź
koniec swojego
„węża” i zwijaj ją
dalej, od najwyż-
szego punktu dna
Twojej donicy.
Nie przestawaj

zwijać jej dopóty,
dopóki nie osiągnie

upragnionej wysoko-
ści. uważaj, by ścianki

Twojej doniczki były

równe, bo inaczej się zapadną.
Prawa fizyki również tu działają! 

Teraz, gdy Twoja doniczka jest
gotowa musisz zostawić ją do wy-
schnięcia albo „upieczenia”.
Instrukcję znajdziesz na opakowa-
niu.

TARASy

REKLAMA

Czy wiesz, że... 
Gliniane donice są wynalazkiem
starszym niż koło! Nasi przodko-
wie potrzebowali nosideł do
przenoszenia wody i pożywienia. 

dobra rada:
Ścianki czerepu powinny być tej
samej grubości, bo wtedy czerep
schnie równomiernie i nie po-
wstaną rysy i pęknięcia.

4

5

6
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PORTRETy ROśLIN

dzenna afrykanka. Świat
poznał ją na początku

XiX–ego wieku. Niemiecki bota-
nik, Kurt Sprengel (1766-1833)
nadał jej nazwę w hołdzie gio-
vanniemu Zantedeschi, bardzo za-
służonemu włoskiemu fizykowi
i botanikowi, z którym korespon-
dował przez lata.

W Polsce mówimy na nią „kalia”,
w literaturze staropolskiej poja-
wia się jako „kalijka” lub „bieli-

krasa”. Anglicy wołają na nią
„trumpet-lily”, bo jej
kwiaty przypomi-

nają trąbki. 

wysokość i sZerokość

W doniczce kalie osiągają wiel-
kość od 50 do 90 cm. hodowane
w ogrodach dorastają do 40 – 50
cm. Ich liście mogą mieć od 30 do
40 cm długości i różnić się – w za-
leżności od odmiany – barwą

i kształtem. Można spotkać can-
tedeskie o liściach ciemnozielo-
nych albo żółto cętkowanych.
Ozdobą kalii etiopskiej są nie
tylko kwiaty, ale również szerokie
i strzałkowate liście, bardzo ce-
nione przez florystów.

kwiAty

cantedeskia etiopska pyszni się
białymi kwiatami o szerokich kie-
lichach, które okrywają żółtokre-
mowe kolby. Najbardziej

popularna odmiana, Zantdes-
chia rehmanii, szczyci się ma-

toworóżowymi lub
karminowymi
kwiatami. 

wystęPowAnie

Kalie pochodzą z Afryki Po-
łudniowej. Rosną na terenach

okresowo zalewanych i okre-
sowo suchych. Pozostałością po
ich afrykańskim pochodzeniu jest
to, że potrafią magazynować wodę
w tkankach.

PielęgnAcJA i stAnowisko

cantedeskia kocha mocne słońce
i ciepło – te dwa składniki są jej
potrzebne, ażeby zakwitła. Kiedy
roślina wzrasta, potrzebuje stale
wilgotnej ziemi – zarówno jeśli
rośnie w doniczce lub w ogrodzie.
Kalię należy podlewać do mo-
mentu, aż zaczną więdnąć kwiaty
i uschną jej liście. Raz
w tygodniu, od stycznia do maja,
roślinę należy nawozić. W okresie
spoczynku cantedeskia musi być
przechowywana na sucho.

gAtunki i odmiAny

Odmiany cantedeskii kuszą róż-
nymi barwami: 'Pink Mist' – to
kalia różowo-zielona, 'Bolero' –
ma kwiaty w kolorze głębokiego
fioletu, 'Captain' – ma purpurowe
kielichy z żółtymi brzegami
i prążkami, 'Scarlet Pimpernel' –
jest czerwona. 'Little gem' – ideal-
nie nadaje się do uprawy w miesz-
kaniu.

Z a n t e d e s c h i a  a e t h i o p i c a

c A n t e d e s k i A
e t i o P s k A

r
diego rivera (1886 - 1957),
oprócz wizerunków przywódców
komunistycznych malował także
scenki rodzajowe pełne kwiatów.
Cantedeskie pojawiają się na
wielu jego obrazach.

Giovanni zantedeschi (1733 – 1846) studiował chirurgię na uniwersy-
tecie w Weronie i Padwie. Pasjonował się botaniką: jako pierwszy odkrył
i opisał 4 odmiany cantedeskii.

CanTedesKia –
Muza Męża Fridy Kahlo
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http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://www.paintinghere.com/painting/Mercado_De_Flores_(The_Flower_Vendor)_1966.html
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ZIELEŃ WE WNĘTRZACh

bliża się Twój wymarzony
urlop? wyjeżdżasz na dłu-

żej niż kilka dni? Nikt z sąsiadów
nie może zająć się Twoimi rośli-
nami? Mamy dla Ciebie nieza-
wodne sposoby, dzięki którym
będziesz wiedzieć, jak zadbać o do-
mową zieleń podczas Twojej nie-
obecności.

Zgromadź wszystkie rośliny
w takim pomieszczeniu w Twoim
domu, które jest oświetlane przez
naturalne światło przez minimum
8 godzin dziennie. Jeśli nie masz
takiego jasnego pokoju albo ze
względów bezpieczeństwa musisz
okiennice zasłonić roletami, to za-
instaluj oświetlenie sztuczne czyli
żarówki z regulatorem, który włą-
czy je każdego dnia na 12 godzin.

PrZed wyJAZdem:

Podlej rośliny normalnie.
W dzień wyjazdu włóż każdą

do wody i pozostaw tak długo, aż
nie będą wydobywać się z niej pę-
cherzyki powietrza.

Pozostaw podstawkę wypeł-
nioną wodą.

Aby ziemia w doniczce nie wy-
schła, pokryj ją mchem, torfem
lub zmoczonym papierem z ga-
zety.

Małą doniczkę glinianą włóż
do większego o 6,7 cm pojemnika
wypełnionego mokrym torfem.

skutecZne metody:

ustaw doniczki z roślinami na
filcu, którego jeden koniec zanurz
w wodzie – dzięki tej metodzie ro-
śliny przetrzymają ok. tygodnia.

Włóż jeden koniec paska waty do
ziemi, a drugi koniec zanurz
w pojemniku z wodą, ustawionym
wyżej niż doniczka – tak zapew-
nisz wilgotność ziemi roślinie
przez 10 dni. 

W sklepach ogrodniczych można
kupić niewielkie stożki, które są
połączone cienką rurką. Stożek
wsadzamy do doniczki, rurkę
umieszczamy w wodzie.

Są dostępne także systemy auto-
matycznego podlewania, które
działają na zasadzie kroplomierza,
który odmierza codziennie np.
dwie porcje wody i za pomocą
rurki dostarcza odpowiedniej ro-
ślinie.

Po Powrocie

Obetnij wszystkie suche lub
zwiędnięte części roślin.

Zanurz doniczki w wodzie, by
głęboko nawilżyć ziemię.

Przytnij wszystkie wybiegnięte
pędy.

rośliny w ogrodZie

Niektóre rośliny dobrze będą się
czuły w ogrodzie: cytrusy, Brug-
mansia, palmy, banany, niektóre
storczyki, Cycas, paprocie drze-
wiaste, sukulenty.

Obetnij martwe części roślin, ob-
ficie podlej i spryskaj im liście.
Małe doniczki zakop po brzegi
w torfie.

Mniejsze rośliny ustaw wyżej, np.
na półce, większe zabezpiecz
przed przewróceniem się. Zgro-
madź je pod drzewem, w miejscu
osłoniętym przed wiatrem.

Anna Duda

uwaGa!
Żadna roślina nie przetrwa bez
światła!

sKuTeCzna rada:
Zrób otworek w nakrętce plastikowej butelki za pomocą rozgrzanego
druta do robótek. Odwróć butelkę do góry dnem i włóż jej wlot do
ziemi na głębokość 3 cm. Przymocuj butelkę. W dnie butelki też zrób
dziurkę – dzięki temu woda będzie spływała powoli. 

R O ś L I N y  D O N I C Z K O W E

NA WAKACJACh
Z
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NA PODSTAWIE: „WIELKIEJ ENCyKLOPEDII ROśLIN
POKOJOWyCh”, WyD. DELTA.

http://www.architekturakrajobrazu.info


naszym życiu jest wiele
ważnych okazji, począwszy

od narodzin naszych dzieci, po-
przez kolację z bliskimi, po jubi-
leusze. Zapraszam na reportaż
jednej z takich okoliczności. Chcia-
łabym, abyście Państwo planując
swoje uroczystości nie zapomnieli
o dekoracji, czyli przysłowiowej
kropce nad „i”.

Nasza uroczystość miała miejsce
w Zamku na Skale - miejscu bar-
dzo eleganckim i uroczym. Zada-

nie było następujące stworzyć cie-
kawą i niebanalną dekorację. Po-
stawiłam na bluszcze, hortensje,
piękne róże, szarłaty i winogrona.
Zależało mi, aby dekoracja nie
była wyniosła i wkomponowała
się w otoczenie. Sami Państwo
ocenicie, czy się udało. Wybrałam
kilka ważnych miejsc: wejście, sala
z kominkiem, bar i stoły.

weJście

Powitaliśmy gości kompozycją
ostrokrzewu w jasnej donicy. Zie-
mię przykryłam białym grysem
a na wierzch położyłam kompo-
zycję, która miała być małym
p r z e d s m a k i e m  d e k o r a c j i
w środku. Na drzwiach zawiesi-
łam zielony wianek
utkany z zieleni, wy-
kończony szarfami
i szarłatem.

Wejście świetnie nawiązywało do
ogrodu i ustawionych w nim
mebli.

sAlA Z kominkiem

To było miejsce, gdzie odbywała
się uroczystość. Dekoracja miała
być widoczna, ale nie miała zabie-
rać miejsca przeznaczonego do
zabawy.  Postanowiłam udekoro-
wać kominek. W dół opuściłam

w

ZAMEK
W K W I A T A C h
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ewelina szawlis
Właścicielka Kwiaciarni Arty-
stycznej we Wrocławiu i Środ-
zie Śląskiej oraz kwiaciarni
internetowej Kwiatowy Ex-
press. Specjalizacją kwiaciarni
prowadzonych przez Ewelinę
Szawlis jest florystyka ślubna
oraz usługi dla Firm w zakre-
sie obsługi i serwisu kwiato-
wego.

www.kwiaciarnia-artystyczna.pl
www.kwiatowyexpress.pl

EKSPERT:

http://www.architekturakrajobrazu.info/component/option,com_ranking/Itemid,108/id,17/task,ranking/
http://www.kwiatowyexpres.pl
http://www.kwiaciarnia-artystyczna.pl


ZIELEŃ WE WNĘTRZACh

szarłaty, które dodały niezwykłej
lekkości kompozycji.  Połączyłam
je z hortensją, różami i smacznymi
winogronami, do tego dodałam
świece. Bardzo żałuję, że nie mog-
łam zobaczyć kompozycji w jej
pełnej krasie, wieczorem, kiedy
blask świec oświetlał kominek. Na

stołach postawiliśmy mini ogródki
w białych ceramicznych donicz-
kach z białymi świecami. Z relacji,
jaką przekazał nam zamawiający
po uroczystości, goście bardzo
pragnęli zabrać je do domu. Czyli,
było warto.

bAr

Osobne pomieszczenie, w którym
były rozstawione szwedzkie stoły,
suto zastawione. Dekorację mu-
siałam zrobić w innym miejscu.
Wykorzystałam na to róg baru,
który był widoczny od samego
wejścia. Tutaj postawiłam na wi-
jące się bluszcze, które w pół-
mroku dodawały uroku i lekkości
ciężkiej konstrukcji baru i krzeseł.
Kompozycja miała jeszcze jedno
zadanie. Ponieważ był to ślub,
w kompozycji umieściłam wazon
na  ślubny bukiet,  który ukryłam
pod delikatną oraganzą. Tak wy-
eksponowany bukiet cieszył oczy
wszystkich gości i był elementem
dekoracji.

Ewelina Szawlis

REKLAMA

zależało mi, aby
dekoracja nie była
wyniosła i wkompono-
wała się w otoczenie

http://www.architekturakrajobrazu.info/component/option,com_ranking/Itemid,108/id,17/task,ranking/
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MAILBOX

JAk mAm nAucZyć PsA, że ogród
to nie Jest PsiA toAletA?

Jolanta Łapińska: Łatwiej jest nauczyć
szczeniaka, żeby załatwiał się we wła-
ściwym miejscu, niż oduczyć doro-
słego psa załatwiania się
w niewłaściwych miejscach, dlatego
naukę trzeba zaczynać jak najwcześ-
niej. Szczenię załatwia się po przebu-
dzeniu, po zabawie i po jedzeniu.
Dlatego w tych momentach należy
szczeniaka zanieść w miejsce prze-
znaczone na psią toaletę i poczekać,
aż się załatwi, a następnie sowicie go
nagrodzić.  Jeśli zauważymy, że szcze-
nię załatwia się w niewłaściwym

miejscu, należy go podnieść i zanieść
do psiej toalety, a następnie nagro-
dzić. Należy psa nagradzać za każ-
dym razem, gdy załatwi się we
właściwym miejscu. Podobnie wy-
gląda proces uczenia dorosłego psa
załatwienia się w psiej toalecie. Psy
nigdy nie opróżniają całego pęcherza
w jednym miejscu, tylko małymi por-
cjami w wielu strategicznych miejs-
cach,  ponieważ mocz jest dla nich
środkiem komunikacji. Dlatego zale-
cane jest wyprowadzanie psów przy-
najmniej dwa razy dziennie na spacer
poza ogród, żeby mogły realizować
swoją potrzebę życia w psim społe-
czeństwie.

móJ Pies ZA kAżdym rAZem, gdy
PrZyProwAdZAm go do ogrodu,
koPie doły w trAwniku. JAk go
tego oducZyć? 

Grzegorz Firlit: Warto ocenić, w któ-
rym miejscu pies kopie doły. Latem
może to być spowodowane chęcią
ochłodzenia, a na przykład kopanie
w pobliżu bramy może oznaczać chęć
ucieczki, spowodowaną zbyt małą
ilością ruchu poza posesją w stosunku
do potrzeb psa lub cechą rasową.

móJ Pies, PusZcZony beZ smycZy,
uciekA Z ogrodu i chce PrZesko-
cZyć PrZeZ ogrodZenie. 

Grzegorz Firlit: Należy psa kontrolo-
wać, to przede wszystkim, poza tym
posesja musi być zabezpieczona tak,
aby pies nie mógł jej samodzielnie
opuścić - sposób zabezpieczenia jest
zależny od danego osobnika. Dla jed-
nych psów ogrodzenie standardowe
1,8 m jest wystarczające, inne psy po-
trafią pokonać ogrodzenie 2,5 met-
rowe. Takich psów nie wolno
puszczać samopas po ogrodzie, ale
bezwględnie należy dbać o ich wybie-
ganie - interakcja z właścicielem i za-
bawa to podstawa życia każdego psa.
Pies, który jest wybiegany, jest mniej
chętny do samodzielnych wycieczek.
Wyjątkiem od tego jest instynkt roz-
mnażania, ten ostatni można tylko
kontrolować. Jeśli pies ucieka, ponie-

waż szuka partnerów seksualnych,
wówczas jedynym pewnym rozwią-
zaniem jest sterylizacja / kastracja.
Do takich zachowań bardziej skłonne
są samce. Sterylizacja / kastracja są
obciążone pewnym ryzykiem i moż-
liwością powstania problemów zdro-
wotnych, a czasami problemów
z zachowaniem, jednakże często jest
to jedyne wyjście, zwłaszcza, iż do-
puszczanie do niekontrolowanego
rozmnażania psów jest nieakcepto-
walne i niehumanitarne.

W tym wydaniu e-miesięcznika
eksperci od psiej behawiorystyki
poradzą, co zrobić, aby czas spę-
dzony w ogrodzie z naszymi czwo-
ronożnymi pupilami upływał nam
beztrosko.

Grzegorz Firlit
Psi behawiorysta,
członek organizacji
AABP Association of
Animal Behavior Pro-

fessionals zrzeszającej trenerów
i behawiorystów z całego świata,
pracujących metodami 'pozytyw-
nymi'. 
www.dobrypies.eu

Jolanta Łapińska
Weterynarz,  zoopsy-
cholog,  behawiorysta,
wykładowca w Euro-
pejskim Studium Psy-

chologii Zwierząt, członek
Polskiego Stowarzyszenia Zoopsy-
chologów.
www.zoopsychologia.com.pl

Szukasz rozwiązania swoich pro-
blemów związanych z ogrodem?
Nasi eksperci są po to, żeby Ci

pomóc. Prześlij pytanie na adres:
redakcja@portalak.pl.

wyśliJ naM swoJe
pyTania

warTo pyTać

mailto:redakcja@portalak.pl
http://www.zoopsychologia.pl
http://www.dobrypies.eu
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L E T N I E

GADŻETy
NA KAŻDą KIESZEŃ

PieniądZe rosną nA
drZewAch!

Jeśli będziesz podlewał na-
sionko regularnie, wyrośnie
z niego roślinka, jednak nie
taka zwykła, jak się wydaje...
bo zaowocuje pieniędzmi!

Cena: 29 zł
www.gadgets.pl

Zielony kubek

Co najbardziej kojarzy nam
się z latem i beztroską? Zie-
lona trawa! Dla tych którzy
tęsknią za bieganiem boso
po zielonym dywanie i dla
tych, którzy kochają kolor
zielony.

Cena: 17, 50 zł
www.e-inspiracja.pl

PierwsZy ogród twoJego dZieckA

Czym skorupka za młodu nasiąknie..., mówi pol-
skie porzekadło. Zainspiruj swoje dziecko do ho-
dowania własnych roślinek w małej szklarence,
a zyskasz wiernego ogrodowego pomocnika.

Cena: 42,99 zł
www.merlin.pl

kąPiel różAnA

Przepis na idealny wieczór? Ty, wanna pełna i piany
i delikatny zapach róż unoszący się w powietrzu.
Musujące różane kule zamykane są w eleganckim
pudełku. Starczą na dwanaście takich wieczorów!

Cena: 19,00 zł
www.toys4boys.interia.pl

nA stres? Pomidor!

Gdy łapie Cię stres naj-
lepiej jest odreagować
całą złość, agresję i podły
nastrój za pomocą nie-

zniszczalnego pomidora, którego można
gnieść, wyżymać, ściskać, a wtedy miną
wszystkie troski!

Cena:24.90 zł 
www.lifestory.pl

ChCESZ WIĘCEJ? ZAPRASZAMy DO DZIAŁu ShOPPING NA PORTALu
WWW.ARChITEKTuRAKRAJOBRAZu.INFO ORAZ DO CZASOPISMA „OGRO-
DOWA GALERIA. DESIGN & ShOPPING”. 

http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.lifestory.pl/
http://www.toys4boys.interia.pl/
http://merlin.pl/
http://www.e-inspiracja.pl/
http://www.gadgets.pl
http://www.architekturakrajobrazu.info


wystAwA Zieleń to
życie 2009
Warszawa 28-30 sierpnia 2009

Wystawia Zieleń to życie 2009 już
za nami. Podczas wystawy Redak-
cja portalu www.ArchitekturaKra-
jobrazu.info rozdała nagrody
w konkursie projektowym PRES-
TIŻOWy OGRóD 2009 oraz
statuetki zwycięzcom plebiscytu 
PRODuKT ROKu 2009. Za-
praszamy do galerii zdjęć z wy-
stawy.

WARTO Być

kAlendArZ
Imprezy sierpień 2009

WIĘCEJ INFORMACJI O WyDARZENIACh ZNAJ-
DZIESZ NA STRONIE
WWW.ARChITEKTuRAKRAJOBRAZu.INFO.

http://www.architekturakrajobrazu.info/Konkursy/Konkursy-dla-Internautow/-NOWY-KONKURS-Nasz-Album.html
http://www.architekturakrajobrazu.info/component/option,com_eventlist/Itemid,170/
http://www.architekturakrajobrazu.info/component/option,com_datsogallery/Itemid,104/catid,42/func,viewcategory/
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Jesienne PorZądki
Gdy w porze jesiennej rośliny 
wydają ostatnie owoce a drzewa 
i krzewy zmieniają kolory, jednym
z głównych zabiegów pielęgnacyj-
nych jest sprzątanie opadłych liści
i innych roślinnych odpadków.
Warto wspomóc naturę w przygo-
towaniach do zimy. 

chryZAntemA królową
Jesieni
Przylgnęła do niej etykieta rośliny
odpowiedniej do dekoracji gro-
bów – kojarzy nam się z czasem
zadumy i wspomnień o bliskich.
Rzadko kto wie, że chryzantema,
jak potocznie mówimy o dendrat-
hemie, to kwiat o niezwykłym
pochodzeniu i historii.

tArAs w kolorAch Jesieni
Jak pięknie przystroić taras za 
pomocą darów jesieni i chryzan-
tem? Zobacz, jak przygotować
barwne aranżacje!

gAdżety, które dAJą ciePło
Znajdziesz propozycje rozgrzewa-
jących prezentów na każde okazje! 

wArto PytAć
Eksperci poradzą, jak pielęgnować
zioła w ogrodzie jesienią, a także
jak najlepiej je konserwować, aby
móc je potem stosować w kuchni.

A PoZA tym:
Imprezy 
Ciekawostki
Dekoracje z suszków

PortAl PrZyJAciół
ogrodów

ArchitekturaKrajobrazu.info

redAktor nAcZelnA:
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