Plany na nowy sezon działkowy – trendy projektowe, które
pomogą urządzić ogród
Koniec sezonu w ogrodach to nie tylko porządki i zabezpieczenie roślin przed zimą. To
także początek zasłużonego spoczynku dla roślin, a dla użytkowników ogrodów najlepszy czas
na snucie nowych planów w długie zimowe wieczory. Być może nowe trendy w projektowaniu
przestrzeni ogrodowej pomogą działkowcom unowocześnić ogrody. Na co warto postawić?
Naturalność
Aktualnie cenione są ogrody naturalne, swobodne, które sprawiają wrażenie, że nie rządzą nimi
żadne reguły. To wszystko jednak pozory, bo cała sztuka polega właśnie na tym, że projektant
taki właśnie ogród zaplanował. Można więc powiedzieć, że nasze ogrody nadal będą w
większości raczej uporządkowane i projektowane „od linijki”, ale coraz bardziej zauważalne
jest dążenie do nadawania im
pozornej dzikości. Modne są
łąki
kwietne,
zamiast
trawników, a także trawy
ozdobne i byliny, które powoli
zyskują
zainteresowanie
kosztem iglaków oraz drzew i
krzewów liściastych. Zamiast
równo strzyżonych trawników
coraz więcej sadzi się roślin
okrywowych lub stosuje się
nawierzchnie
z
różnych
materiałów, np. żwirowe. Poza
tym ogrody coraz częściej
traktowane i projektowane są
jako przedłużenie przestrzeni
budynku lub altany, tak by
płynnie przenikały się te dwie
strefy, w których przebywa
człowiek.
Styl Eko
Nie chodzi tylko o coraz bardziej modną segregację
śmieci, ale też np. o kompostowanie odpadów,
gromadzenie wody deszczowej, przywiązywanie
uwagi do sadzenia roślin, które wabią motyle lub
pszczoły, a ich owoce są pożywieniem dla ptaków
zimą (powrót do uprawy drzew i krzewów
owocowych lub ozdobnych z jadalnych owoców).
W stylu eko ważna jest też dbałość o naturalne
materiały, z których wykonane są meble ogrodowe
i elementy wyposażenia ogrodu – np. znajdowane
jest drugie życie dla palet itp.

Energia barw
Obecnie dąży się do tego by ogrody dodawały
nam energii i jednocześnie koiły nerwy.
Ogród powinien być więc kolorowy i
energetyczny, ale nie krzykliwy. W ogrodzie
chcemy spotykać się ze znajomymi –
organizować różne spotkania towarzyskie.
Dlatego też ogród musi sprawiać wrażenie
przyjaznego miejsca, w którym chce się
przebywać i wracać do niego. Modne barwy
w ogrodzie to odcienie żółci, niebieskiego,
bieli, a także naturalne, podstawowe barwy
kwiatów (czerwony, niebieski, żółty).

Ogrody wertykalne, czyli pionowe

Modne szczególnie w przestrzeni miejskiej
ze względu na brak miejsca na zieleń. W
ogrodach
także
coraz
częściej
wykorzystuje się ten sposób uprawy roślin,
wykorzystując elewacje budynków lub
ogrodzenia.
Rośliny posadzone
w
płaszczyźnie pionowej, w różnego rodzaju
pojemnikach lub w szczelinach są bardzo
popularne i atrakcyjne. W takich
zestawieniach, można wykorzystywać
różne rośliny, np. pnącza, jednak w ROD
pożądane są te, które nie rozrastają się bardzo mocno.
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