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Na szczęście, żeby stać się ogrodnikami, nie musimy być posiadaczami ziemi – wy-
starczą taras lub balkon. Przestrzeń niegdyś traktowana jedynie jako składzik bądź 
ustronne miejsce, do którego można wyskoczyć na papierosa, dziś może się stać 
najprzyjemniejszym miejscem wypoczynku.

Odpowiednio urządzony taras będzie idealną przestrzenią do czytania książki, wy-
picia porannej kawy, wygrzewania się na słońcu. Taras może się stać warzywnikiem, 
możemy uprawiać drzewa owocowe, a nawet ziołową łąkę, i spędzić tam roman-
tyczną kolację. Dobrze zabezpieczony będzie najatrakcyjniejszym punktem obser-
wacyjnym dla kota czy psa oraz miejscem zabaw i nowych doświadczeń dla dzieci.

Balkon/taras w mieście to cenny skarb. Jeśli 
go mamy, wykorzystajmy cały jego potencjał. 
Mądrze zagospodarujmy wszystkie przestrze-
nie poziome i pionowe, szczególnie na naj-
mniejszych metrażach. Jak to zrobić, pokaże-
my Ci w tej książce.

Na potrzeby tego e-booka będziemy używać 
słowa taras. Jednak pisząc „taras”, mamy na 
myśli także balkony, patia, schody, strefy wej-
ściowe – wszystkie miejsca, w których można 
postawić rośliny w pojemnikach. 

Ku naszej radości coraz więcej osób chce otaczać się zielenią – 
uprawiać własne warzywa, owoce, zioła, kwiaty. Tylko jak to robić, 
kiedy nie mamy ogrodu?

WSTĘP
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Nie jest to typowy poradnik – to e-book, z pomocą którego krok po kroku zaplanu-
jesz i zrobisz zakupy i z sukcesem zrealizujesz swoje marzenie o zielonym tarasie, 
nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z miejskim ogrodnictwem.

Tą wiedzą dzielimy się my – ogrodniczki z Ogrodu Łobzów, które swoimi rękami 
posadziły niejedną skrzynkę i donicę i zaprojektowały dziesiątki krakowskich bal-
konów i tarasów. Na co dzień w naszym centrum ogrodniczym konsultujemy, do-
bieramy, radzimy i pomagamy naszym klientom. 
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Dlaczego możesz nam zaufać?
Nie jesteśmy projektantkami teoretyczkami, których projekty wyglądają dobrze je-

dynie na papierze. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z roślinami wiemy, 
jakich warunków potrzebują poszczególne gatunki, jak rosną oraz jak je pielęgno-
wać, aby przez długi czas zachwycały nas swoim pięknem nie tylko w ogrodzie, ale 
także w donicach.

Na co dzień pracujemy z żywymi roślinami, a nasadzenia w pojemnikach to nasza 
specjalność – każdy projekt staramy się skroić na miarę potrzeb klienta! 

W tym e-booku chcemy nie tylko podzielić się z Tobą naszą wiedzą i doświadcze-
niem, ale także pomóc Ci spełnić marzenie o miejskim ogrodzie z prawdziwego 
zdarzenia. Dlatego z radością i w jak najbardziej przystępny sposób przeprowadzi-
my Cię przez proces samodzielnego zazieleniania Twojej balkonowej czy tarasowej 
przestrzeni.

https://www.ogrod.krakow.pl/
https://www.facebook.com/ogrodlobzow/
https://www.instagram.com/ogrod.lobzow/
https://pl.pinterest.com/ogrodlobzow/_saved/
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Ten e-book powstał z jeszcze jednego powodu… 
W tym roku Ogród Łobzów świętuje swoje 

 trzydziestolecie!
Już od 1991 roku zazieleniamy ogrody, tarasy, 

 balkony Krakowa i jego okolic.

Marzy nam się, żebyś razem z nami świętował(-a) nasze trzydzieste urodziny na swoim 

balkonie lub tarasie! 

Daj nam znać, jak Ci idzie zazielenianie Twojego tarasu/balkonu - wrzuć zdjęcie na

 i oznacz nas hasztagiem #gardenparty i #ogrodlobzow

https://www.facebook.com/ogrodlobzow/
https://www.instagram.com/ogrod.lobzow/
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Zieleń powinna być nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu. Wszyscy jej potrze-
bujemy, a mimo to zabetonowywanie naszych miast odbywa się w najlepsze – tym 
ważniejsze jest, żeby każdy z nas wziął sprawy w swoje ręce i sam zazieleniał każdy 
skrawek otoczenia na miarę swoich możliwości! Każdy liść ma znaczenie. 

Wyobraź sobie osiedla z balkonami pełnymi bujnych pnączy, kaskad pachnących 
kwiatów, a nawet drzew i krzewów. Widok byłby niesamowity, a i korzyść ogromna 
dla nas wszystkich – mielibyśmy wertykalne zielone ściany, a nie betonowe wieże 
o często wątpliwych walorach estetycznych. 

Rośliny mają ogromny wpływ na nasz nastrój, prawidłowy odpoczynek, relaks. 
Właśnie dlatego, gdy tylko mamy wolną chwilę, idziemy na spacer do parku czy 
do lasu, a na upragniony urlop często wybieramy się w tereny wiejskie lub górskie.
A gdyby tak zaprosić naturę na swój taras i czerpać z niej radość każdego dnia 
i o każdej porze? 

My wiemy, co powiesz. „Ja nie 
potrafię! Paprotki, marchew-
ki, pietruszki to tylko babci 
wychodziły. Bo do zielonego 
trzeba mieć rękę”. Otóż nie! 
Zdradzimy Ci ogrodniczy se-
kret – „do zielonego” trzeba 
mieć jedynie odpowiednie 
podejście i chęci. Tak napraw-
dę każdy może zostać ogrod-
nikiem na własnym tarasie!  
A już na pewno po przeczy-
taniu tego e-booka.

Wartość płynąca z zieleni na tarasie
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W naturalnych warunkach rośliny radzą sobie doskonale – rosną tam, gdzie mają 
do tego korzystne środowisko, lub w procesie ewolucji dostosowują się do warun-
ków, jakie daje im konkretna przestrzeń, i radzą sobie z napotykanymi trudnościami.  
I tak np. sukulenty wytworzyły specjalne organy i tkanki, w których na wypadek su-
szy magazynują wodę, oplątwy zaś pobierają wilgoć i składniki mineralne poprzez 
liście, a korzenie służą im jedynie do przytwierdzania się do gałęzi tropikalnych drzew.  

Podczas aranżacji roślin w pojemnikach naszym zadaniem jest stworzenie opty-
malnej przestrzeni do ich wzrostu. Niezbędne będzie określenie warunków panu-
jących na naszym tarasie i dobranie roślin, które najlepiej się w nich sprawdzą.  

Zakładając ogród w pojemnikach, musisz pamiętać, że roślina nie jest kolejnym 
meblem stojącym w Twoim domu. Nawet mebel trzeba od czasu do czasu odku-
rzyć i po latach używania oddać do konserwacji.

Rośliny żyją
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Nie będziesz mieć pięknego tarasu, jeżeli nie zdecydujesz poświęcić jakiejś części 
swojego czasu na opiekę nad roślinami. Oczywiście większe prace można oddać 
w ręce specjalistów, np. nasze, a odpowiednio planując całość, ograniczysz czas, 
który będziesz musiał(-a) spędzić na pielęgnacji nasadzeń.

Ogrodnictwo – parapetowe, balkonowe czy ogrodowe – niesie ze sobą dużą dozę 
eksperymentowania i ryzyka. Niejednokrotnie nie będziesz wiedzieć, czemu drzewo 
nie chce rosnąć, będziesz się głowić, co się stało, że dereń usechł, a pelargonia nie 
zakwitła, i prędzej czy później będziesz musiał(-a) się zmierzyć z atakiem mszyc, 
przędziorków, tarczników i innych szkodników o strasznych nazwach. W takich mo-
mentach nie można się poddawać i stwierdzać: „nie mam ręki do roślin”.

Wraz z rosnącym doświadczeniem uprawa roślin będzie Ci przychodzić coraz ła-
twiej, z  czasem poznasz też, które rośliny sprawdzają się najlepiej, a którym na 
Twoim tarasie po prostu się nie podoba i nie będą chciały na nim rosnąć. Nawet 
najbardziej doświadczonym ogrodnikom zdarzają się niepowodzenia.

Ogrodnictwo to przede wszystkim cudowna zabawa – mamy nadzieję, że bycie 
miejskim ogrodnikiem będzie dla Ciebie źródłem przyjemności i satysfakcji.
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Zanim przejdziesz do działania, planowania i projektowania, chcemy, żebyś po-
znał(-a) i zrozumiał(-a) różnicę pomiędzy warunkami panującymi w donicy a tymi 
w ogrodzie. Donica to środowisko dla rośliny zupełnie odmienne niż gleba, a wiedza 
o tym zdecydowanie ułatwi Ci zrozumienie potrzeb Twoich roślin na tarasie.

Dobierając rośliny, warto wiedzieć, że wszelkie opisy w katalogach, książkach, na 
stronach internetowych są opisami zachowań konkretnych gatunków i odmian ro-
ślin posadzonych w najbardziej optymalnych dla nich warunkach w ogrodzie. Ich 
docelowa wielkość, tempo wzrostu czy mrozoodporność w uprawie pojemnikowej 
będą nieco inne, a poniżej dowiesz się dlaczego.

Bryła korzeniowa znajdująca się w donicy jest wystawiona na działanie 
wysuszających wiatrów, zimna, upalnego słońca, nagłych wahań tempe-
ratury. Takie zjawiska i nagłe zmiany nie występują w glebie.

Podłoże w donicy schnie dużo szybciej niż gleba w ogrodzie. Im mniej-
sza donica, tym częściej będziesz musiał(-a) podlewać rośliny. Taras ma 
być miejscem odpoczynku, a nie dokładania sobie codziennych obo-
wiązków (chociaż są i tacy, co wybiorą podlewanie zamiast kolejnego 
odcinka ulubionego serialu, bo jest to czynność bardzo relaksująca!).

Donica ogranicza wzrost rośliny  – korzeń może się rozwijać na tyle, na ile 
pozwoli mu wielkość pojemnika – rośliny wyczuwają, kiedy przestrzeń jest 
ograniczona, i przez to rosną zdecydowanie wolniej niż te same posadzone 
w ogrodzie. Świetnym przykładem jest tutaj sztuka bonsai – miniaturyzo-
wanie drzew za pomocą uprawy w bardzo małych i płytkich doniczkach.

Rośliny w donicach trzeba regularnie nawozić – mała ilość gleby 
i częstsze podlewanie sprawiają, że dostęp do składników pokarmowych 
jest ograniczony i szybciej się wyczerpuje. Najlepsze jest stosowanie na-
wozów długo działających.

Dlaczego rośliny w donicy będą 

zachowywać się inaczej niż w ogrodzie



Wszystkie zdjęcia pokazują realizacje 
i metamorfozy wykonane przez 

Ogród Łobzów na terenie Krakowa
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Dobry plan zaoszczędzi Ci zbędnego biegania po sklepach, impulsywnego kupo-
wania niepasujących do siebie przedmiotów i roślin, a co za tym idzie – później-
szych nerwów, że efekt jest daleki od oczekiwań. 

W tym rozdziale krok po kroku przeanalizujesz wszystkie aspekty, które warto po-
ruszyć, zanim wybierzesz się na zakupy. Notuj, kreśl, rysuj, zbieraj pomysły i inspi-
racje… Wszystko się przyda!

Żeby realizacja marzenia o przepięknym tarasie przebiegła łatwo 
i przyjemnie, należy zacząć od etapu planowania.

PLANOWANIE 1

Zbierz wszystkie informacje na temat 
swojego tarasu w jednym miejscu - 
przydadzą Ci się przy tworzeniu kon-
cepcji oraz na etapie doboru roślin.  

  Na początek konieczne będzie zwy-
miarowanie tarasu, a przede wszystkim 
miejsca, które przeznaczysz na rośliny. 
Sprawdź długość i  szerokość tarasu 
oraz parapetów, miejsca okien i wyjścia 
z domu. Narysuj prostą inwentaryzację 
z wymiarami na kartce. Warto także za-
znaczyć miejsca, w których znajdują się 
okna, i określić, na jakiej są wysokości.

   Miarkę – metrówkę  

 Kartkę papieru milimetrowego

lub czystego

 Kolorowe pisaki 

   Podkładkę i klipsy 

       do umocowania papieru

Przygotuj sobie:

Stan istniejący

1
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  Zbadaj stronę świata, w którą skie-
rowany jest taras – można to sprawdzić 
w Google Maps albo ściągnąć aplikację 
z kompasem na telefon. Zaobserwuj 
też, jak rozkłada się oświetlenie w cią-
gu dnia – w jakich godzinach wpada 
na taras słońce, a kiedy jest cień. Bar-
dzo często zdarza się, że mimo połu-
dniowej wystawy taras jest cienisty, bo 
światło zasłania sąsiednie drzewo, taras 
jest zadaszony lub słońce zasłania blok 
z naprzeciwka. Zaznacz północ na swo-
im rysunku.

    Zastanów  się,  czy  Twój  taras  jest 
wietrzny, czy osłonięty.  Istotna  jest 
wysokość,  na  której  znajduje  się  Twoje 
mieszkanie. Taras lub balkon na parterze 
będzie zdecydowanie bardziej osłonięty 
niż  ten znajdujący się na  10 piętrze. Do 
miejsc,  gdzie  wieje  silny  wiatr,  dobierz 
bardziej ażurowe rośliny i cięższe donice.

  Zaznacz na rysunku widoki,  które 

są ładne i które chciał(a)byś wyekspono-

wać, a także te miejsca, które niewątpliwie 

chciał(a)byś zasłonić/przysłonić.

2 3

4

Stwórz swój moodboard
Moodboard to taka tablica inspiracji, która ma na celu odwzorowanie nastroju,  
klimatu i gamy kolorystycznej projektu. Pozwala ona uporządkować pomysły, in-
spiracje i stworzyć jeden spójny obraz. Bardzo często za pomocą tej techniki ar-
chitekci krajobrazu i wnętrz komunikują się ze swoimi klientami, aby na wstępie 
ustalić wspólną ścieżkę. Projektant dalej będzie rozwijał koncepcję zgodnie z gu-
stem i oczekiwaniami klienta.

Do tego zachęcam też Ciebie. Tworzenie własnego moodboardu pomoże Ci upo-
rządkować myśli, zgromadzić inspiracje, wybrać najciekawsze pomysły i  rozwią-
zania oraz połączyć je w jeden spójny obraz. Wyznaczy Ci kierunek, w którym bę-
dziesz mógł/mogła podążać.

Zastanów się, jak chciał(a)byś, żeby wyglądał Twój taras – do czego ma Ci służyć, 
w jaki nastrój wprowadzać, jaka kolorystyka Ci odpowiada,  i zacznij tworzyć tablicę 
inspiracji.

Koncepcja
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Sposoby tworzenia moodboardu

Możesz go zrobić za pomocą tablicy na Pintereście – to kopalnia inspira-
cji, także ogrodniczych. Zapisz zdjęcia przestrzeni w stylu, który chciał(a)
byś przenieść na swój taras - dodaj materiały, meble, poduszki, połącze-
nia roślin i kolorów, które Ci się podobają.

Bardzo intuicyjnym programem do tworzenia moodboardu jest Canva, 
w której z łatwością stworzysz kolaż zdjęć.

Metoda Handmade – wycinanie zdjęć z gazet, drukowanie inspiracji z in-
ternetu, dodawanie materiałów i łączenie wszystkiego na tablicy korkowej, 
ścianie czy papierze.
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Kolorystyka
Możesz szaleć! – w końcu to Twój wymarzony miejski ogród. Zawsze polecamy 
wziąć pod uwagę otoczenie – kolor elewacji, podłogi, a przede wszystkim kolory 
użyte w Twoim domu. Niech taras stanie się naturalnym przedłużeniem mieszkania.

W doborze kolorów pomoże Ci kilka metod, dzięki którym wszystko będzie do sie-
bie pasowało. Poniżej krótko powiemy Ci o trzech sprawdzonych metodach łącze-
nia kolorów. Wszystkie opierają się na kole barw; korzystając z niego, zdecydowa-
nie łatwiej będzie Ci tworzyć.

Planując kolorystykę swojego tarasu, możesz skorzystać z koła barw. To narzędzie, 
dzięki któremu z łatwością dobierzesz pasujące do siebie kolory.


