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ZASADY KOMPOZYCJI ROĝLIN W ULICZNYCH
OGRÓDKACH KAWIARNIANYCH
Margot Dudkiewicz, ElĪbieta Pogroszewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Streszczenie. Uliczny ogródek kawiarniany jest to miejsce tymczasowo wyodrĊbnione
w przestrzeni pasa drogowego lub chodnika. Jego wyposaĪenie stanowią: stoliki, krzesáa,
parasole, stojaki z menu, kwietniki i inne elementy dekoracyjne. Ulice miast są miejscem,
gdzie roĞlinnoĞü powinna byü szczególnie doceniana. NaleĪy poszukiwaü nowych gatunków roĞlin, które dobrze rosną nawet w bardzo trudnych warunkach. Oprócz sprawdzonych powinno siĊ stosowaü takĪe nowe rozwiązania techniczne. Wystrój ogródka naleĪy
zaplanowaü w odpowiednim stylu zaakceptowanym przez konkretne miasto i pasującym
do charakteru dzielnicy lub otoczenia budynku. W wielu badaniach potwierdzono, Īe miejsca udekorowane Īywą roĞlinnoĞcią są czĊĞciej i chĊtniej odwiedzane przez klientów. Te
maáe przestrzenie mają nie tylko wartoĞü przyrodniczą, ale takĪe spoáeczną i kulturową.
Urządzenie atrakcyjnej wizualnie i jednoczeĞnie funkcjonalnej przestrzeni kawiarnianego
ogródka to wyzwanie, z którym mierzy siĊ coraz wiĊcej architektów, a projekty tego typu
zlecają kawiarnie, restauracje, hotele, biurowce czy oĞrodki wypoczynkowe.
Sáowa kluczowe: roĞlinne kompozycje, ogródek kawiarniany, zieleĔ w mieĞcie

WSTĉP
Jednym z elementów áagodzących trudne warunki Īycia w mieĞcie jest roĞlinnoĞü
[Asanowicz 2011]. Do zieleni miejskiej naleĪą parki, skwery, bulwary, ale równieĪ zieleĔ
w maáej skali, na przykáad sezonowe ogródki restauracyjne. Niewielkie kwiatowe oazy,
jakimi są uliczne ogródki kawiarniane, bywają czĊsto intensywniej uĪytkowane niĪ duĪe
obszary parkowe. PrzestrzeĔ ulic miasta jest wyjątkowo trudna dla wprowadzenia i utrzymania zieleni, a jednoczeĞnie jest to miejsce, gdzie roĞlinnoĞü jest szczególnie ceniona.
ZieleĔ wpáywa pozytywnie na psychikĊ i poprawia samopoczucie osób przebywających
w jej otoczeniu. Poza tym roĞliny produkują tlen, oczyszczają powietrze, hamują wiatr,
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stanowią zaporĊ dla kurzu i haáasu oraz mają pozytywny wpáyw na mikroklimat, obniĪając temperaturĊ otoczenia i zwiĊkszając wilgotnoĞü powietrza [Nowak 1997, Pawáowska
i Szewczyk-Taranek 2010]. W Polsce oraz w innych krajach Europy na przeáomie maja
i czerwca restauracje i kawiarnie zaczynają oferowaü swoje usáugi na zewnątrz budynków, w specjalnie przygotowanych ogródkach. Odgrywają one znaczną rolĊ w Īyciu
kulturalnym, towarzyskim i turystycznym miast. Ludzie chĊtnie odwiedzają restauracje,
gdzie moĪna zjeĞü posiáek, wypiü kawĊ i spĊdziü czas w otoczeniu zieleni [Pawáowska
i Szewczyk-Taranek 2010, Walków i Kronenberg 2012].
Wedáug Landry’ego i Bianchiniego [1995] bogaceniu siĊ miasta sprzyja twórcza atmosfera, jaka w nich panuje. Aby twórcza atmosfera miaáa szansĊ zaistnieü, niezbĊdna
jest odpowiednia infrastruktura: deptaki, áawki, fontanny oraz wáaĞnie kawiarnie i kluby
z ogródkami kawiarnianymi. ĝwietnym przykáadem miasta, gdzie istnieje ogromna liczba
tego typu obiektów jest Kraków. Inwestorzy, szczególnie ci zagraniczni, poszukują miast
o rozbudowanym, róĪnorodnym Īyciu kulturalnym. Wolą te z ulicami peánymi ulicznego
gwaru i ogródków restauracyjnych od miast z wymaráymi centrami, zdegradowanymi
m.in. nadmiernym ruchem samochodowym [Fularz 2007]. PoprawĊ estetyki przestrzeni
miasta za pomocą zielonych ogródków kawiarnianych moĪna wpisaü w realizacjĊ idei
zrównowaĪonego rozwoju [Schwartz 2003a, b, Sutkowska 2006].
Celem pracy byáo przedstawienie zasad kompozycji roĞlinnych oraz najciekawszych
rozwiązaĔ zagospodarowania sezonowych ogródków kawiarnianych. Hipoteza badawcza dotyczyáa moĪliwoĞci podniesienia prestiĪu lokali gastronomicznych i pejzaĪu ulicy
za pomocą kompozycji z roĞlin zielnych i maáych odmian krzewów, z uwzglĊdnieniem
towarzyszącej im maáej architektury.
MATERIAà I METODY
Badania polegaáy na rozpoznaniu literatury przedmiotu, przeprowadzeniu metodą obserwacyjną inwentaryzacji wybranych ogródków kawiarnianych oraz wykonaniu dokumentacji fotogra¿cznej. Prace badawcze przeprowadzono w latach 2009–2014. Badania
i analizy rozpoczĊto od najwiĊkszych miast Polski, a nastĊpnie kontynuowano na Ukrainie, w Czechach, Niemczech i Francji.
WYNIKI I DYSKUSJA
Ogródki kawiarniane jako przestrzeĔ spoáeczna
Ogródki, stanowiąc przestrzeĔ publiczną, budują istotĊ Īycia miejskiego, są miejscem
dla interakcji i integracji ludzi (rys. 1, 2) [Kuo i in. 1998, Kronenberg 2012]. Zdecydowanie naleĪy podjąü siĊ estetycznej kreacji takich przestrzeni, gdyĪ czĊsto to one stanowią
o postrzeganiu caáoĞci miasta lub dzielnicy. Niemal legendarne są peáne mieszkaĔców
i turystów, przypatrujących siĊ malarzom i artystom, ogródki na wzgórzu Montmarte
w ParyĪu. Samotnie, z ksiąĪką czy laptopem, z przyjacióámi lub rodzinnie spĊdzają czas
w takich ogródkach Niemcy, Hiszpanie czy Wáosi.
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Rys. 1.

Fig. 1.

GoĞcie restauracji „Le
Troubadour” otoczeni
zielenią Ğcian obroĞniĊtych Vitis riparia, ParyĪ
2013 r. (fot. M. Dudkiewicz)
Guests restaurant “Le
Troubadour” surrounded
by green walls overgrown
with Vitis riparia, Paris
2013 (photo M. Dudkiewicz)

Rys. 2.
Fig. 2.
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Ogródek restauracji „Refugium” w Berlinie, 2011 r.
(fot. M. Dudkiewicz)
Garden restaurant “Refugium” in Berlin, 2011
(photo M. Dudkiewicz)

Zasady urządzania ogródków kawiarnianych
Obszary ĞródmieĞcia miast czĊsto podlegają ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. W takiej przestrzeni ogródki kawiarniane wchodzą w interakcjĊ z historią i zabytkową architekturą [Sezonowe ogródki... 2012]. Aby uporządkowaü przestrzeĔ,
wiele miast opublikowaáo wytyczne do projektowania ogródków. Na przykáad do kluczowych zasad urządzania ogródków kawiarnianych w Lublinie naleĪy zastosowanie wysokiej jakoĞci mebli, parasoli, kwietników i innych elementów dekoracyjnych. Odpowiednio zaprojektowane i utrzymane kompozycje roĞlinne w pojemnikach powinny dopeániaü
pozytywne postrzeganie miasta. Niedopuszczalne jest stosowanie sztucznych roĞlin w jakiejkolwiek postaci. Kluczowe zasady w doborze roĞlin to zastosowanie gatunków o dáugo utrzymujących siĊ liĞciach i kwiatach, tworzących gĊste wypeánienie przestrzeni donicy, tolerancyjnych na zanieczyszczenia i odpornych na suszĊ. Niedozwolone są gatunki
roĞlin trujących, gubiących kwiaty albo owoce oraz z kolcami i cierniami, poniewaĪ mogą
byü niebezpieczne, powodowaü szkody albo dyskomfort klientów. RoĞlinnoĞü powinna
byü tak dobrana, aby powstaáy harmonijne zestawienia kolorystyczne, uwzglĊdniające w
wystroju jednego ogródka uĪycie nie wiĊcej niĪ 3 kolorów. Zalecany jest jeden kolor dominujący (50%) oraz dwa pozostaáe uzupeániające (po 25%). OkreĞlono równieĪ materiaá
i wzorce dla donic, które powinny byü wykonane z drewna, metalu lub innego trwaáego
Architectura 14 (1) 2015
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i estetycznego materiaáu. Donice powinny byü ciĊĪkie oraz stabilne. Maksymalne wymiary donic nie powinny przekraczaü 120 cm dáugoĞci i 55 cm szerokoĞci. WysokoĞü donicy
prostokątnej w rzucie z góry powinna mieü maksymalnie 45 cm. Donica wysoka, okrągáa
lub w formie wielokąta, moĪe mieü do 60 cm wysokoĞci. Minimalna odlegáoĞü miĊdzy
donicami powinna wynosiü 40–50 cm [Sezonowe ogródki... 2012].
Do ozdabiania ogródków kawiarnianych stosowane są roĞliny sadzone w pojemnikach. Doniczki z pelargoniami na staromiejskich rynkach Warszawy, Krakowa czy
Lublina staáy siĊ codziennoĞcią. Do obsadzeĔ tradycyjnie stosuje siĊ roĞliny sezonowe
o ozdobnych liĞciach i kwiatach, karáowe odmiany krzewów liĞciastych i iglastych, pnącza lub rzadziej trawy ozdobne, które charakteryzują siĊ duĪą wytrzymaáoĞcią na brak
wody, duĪe nasáonecznienie czy zanieczyszczone miejskie powietrze (tab. 1). RoĞliny
powinny mieü zwarty pokrój i niezbyt intensywny zapach. Bogate oferty ¿rm ogrodniczych pozwalają bez trudu stworzyü piĊkne kompozycje nie tylko ze wzglĊdu na pokrój
roĞlin i barwĊ kwiatów, ale teĪ z wykorzystaniem efektownych kolorowych liĞci. Bardzo
wielu wáaĞcicieli lokali decyduje siĊ na powierzenie wykonania ogródków fachowcom.
Profesjonalne ¿rmy ogrodnicze wykonują projekt i urządzenie zieleni przy obiekcie komercyjnym, czĊsto równieĪ moĪna skorzystaü z usáugi dodatkowej, jaką jest podstawowa
pielĊgnacja roĞlin [Majorowski 2006, KĊpkowicz 2008, Skórkowska 2009, Pawáowska
i Szewczyk-Taranek 2010, Squire 2010].
Propozycje gatunków roĞlin do obsadzania pojemników w tego typu obiektach zebrano w tabeli 1. Są to nowoĞci rynku szkóákarskiego, cechujące siĊ zwartym pokrojem,
ob¿tym kwitnieniem i niewielkimi wymaganiami pielĊgnacyjnymi.
Tabela 1. Dobór roĞlin polecanych do ulicznych ogródków kawiarnianych
Table 1. Selection of plants recommended for street cafe terraces
Niewielkie krzewy liĞciaste – Small deciduous shrubs
Buddleja
• ‘Blue Chip’ – zwarty pokrój (pierwsza mini-budleja), ¿oletowoniebieskie kwiaty
• ‘Purple Haze’ – wys. 80 cm, purpurowo¿oletowe kwiaty zebrane w dáugie kwiatostany (20 cm)
Buxus sempervirens – bukszpan wieczniezielony
• ‘Blauer Heinz’ – wys. 40 cm, forma kulista
• ‘Suffruticosa’ – wys. 1 m, znosi formowanie
Cotoneaster atropurpureus
• ‘Variegatus’ – wys. 50 cm, czerwone pĊdy, biaáo obrzeĪone i ostro zakoĔczone liĞcie, róĪowe kwiaty
w V, od X czerwone owoce
Cotoneaster radicans – irga rozesáana
• ‘Eichholz’ – wys. 30 cm, biaáe kwiaty w V–VI, czerwone owoce od IX
Euonymus fortunei – trzmielina Fourtune’a
• ‘Emerald’n Gold’ – wys. 40 cm, pokrój páoĪący, Īóáto-zielone pstre liĞcie
• ‘Golden Harlequin’ – wys. 40 cm, pokrój páoĪący, Īóáto-zielone pstre liĞcie
• ‘Silverstone’ – wys. 20 cm, pokrój páoĪący, biaáo-zielone pstre liĞcie
Genistalydia – janowiec buágarski, wys. 40 cm, pokrój zwarty i páoĪący, kwiaty w V–VI
Hydrangea paniculata – hortensja bukietowa
• LITTLE LIME ‘Jane’ – niska, zwarta; kwiaty w ogromnych wiechach od VII do IX
Leucothoe fontanesiana – kiĞcieĔ wawrzynowy
• ‘MakijaĪ’ – zimozielony, wys. 50 cm, liĞcie skórzaste, lancetowate, zielone w biaáoróĪowe nieregularne plamki, kwitnie ob¿cie na biaáo w IV–V
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Tabela 1, cd.
Table 1, cont.
Pieris japonica – pieris japoĔski
• ‘Katsura’ – zimozielony krzew o kulistym pokroju, liĞcie máodych przyrostów ciemnopurpurowe,
róĪowe kwiaty w IV–V
Potentilla fruticosa – piĊciornik krzewiasty
• ‘Kobold’ – wys. 50 cm, liczne Īóáte kwiaty w VI–IX
• ‘Red Ace’ – wys. 50 cm, pomaraĔczowoczerwone kwiaty w VI–IX
• ‘TilfordCream’ – wys. 50 cm, liczne biaáe kwiaty w VI–X
Skimmia japonica – skimia japoĔska
• ‘Magic Marlot’ – zielono-srebrne liĞcie, pączki kwiatowe czerwone
Spirea japonica – tawuáa japoĔska
• ‘Bullata’ – wys.40 cm, róĪowe kwiaty, poskrĊcane liĞcie
• ‘Magic Carpet’ – wys. 50 cm, czerwone liĞcie na máodych przyrostach, róĪowe kwiaty w VI–VIII
Weigela Àorida – krzewuszka cudowna
• ‘Monet’ – wys. 50 cm, liĞcie zielone z róĪowym obrzeĪeniem
Krzewinki – Subshrubs
Calluna vulgaris – wrzos pospolity
• SKYLINE ‘Stockholm’ – wys. 40 cm, gaáązki ciemnozielone, poprzez limonkowe do róĪowo¿oletowych na wierzchoákach, b. ciekawy pokrój
• SKYLINE ‘Sydney’ – wys. 40 cm, ulistnienie Īóátawe
Caryopteris clandonensis – kariopteris
• ‘White Supreise’ – ¿oletowe kwiaty w VIII–IX, biaáo obrzeĪone liĞcie
Vinca minor – barwinek pospolity
• ‘Atropurpurea’– kwiaty bordowo¿oletowe
• ‘Gertude Jekyll’ – kwiatybiaáe
• ‘Illumination’ – kwiaty ¿oletowe w IV–VIII, Īóáte liĞcie
Lavandula angustifolia – lawenda wąskolistna
• ‘Dwarf Blue’ – wys. 40 cm, kwiaty ¿oletowe w VI–VII
• ‘Madrid Pink’ – niski i zwarty pokrój, szarozielone ulistnienie, piĊknie wybarwione na róĪowo kwiaty,
dáugie kwitnienie
Niewielkie krzewy iglaste – Small coniferous shrubs
Juniperus horizontalis – jaáowiec páoĪący
• ‘Blue Chip’ – wys. 30 cm, srebrne igáy, pokrój páoĪący
• ‘GoldenCarpet’ – wys. 10 cm, Īóáty kolor igieá, pokrój páoĪący
• ‘Ice Blue’ – wys. 10 cm, srebre igáy, pokrój páoĪący
Juniperus squamata – jaáowiec áuskowaty
• ‘Blue Star’ – wys. 50 cm, srebrne igáy
Picea abies – Ğwierk pospolity
• ‘Little Gem’ – wys. 40 cm, pokrój kulisty
Picea glauca – Ğwierk biaáy
• ‘Alberta Globe’ – wys. 60 cm, jasnozielone igáy, pokrój kulisty
• ‘Blue Planet’ – wys. 30 cm, pokrój kulisty, igáy niebieskawe
• ‘Conica’ – wys. 2 m po 15 latach, jasnozielone igáy, pokrój stoĪkowaty
• ‘Daisy’s White’ – wys. 1,5 m po 10 latach, nowe przyrosty w kolorze Īóátym, pokrój stoĪkowaty
Picea pungens – Ğwierk káujący
• ‘Hermann Neue’ – wys. 50 cm, wiosną bardzo duĪo szyszek, kolor igieá niebieskawy
• ‘ĝleszyn’ – wys. 70 cm, odmiana bezprzewodnikowa, pokrój kulisty
Pinu smugo – sosna górska
• ‘Carstens’ – wys. 50 cm, krótkie, Īóáte igáy, pokrój kulisty
• ‘Humpy’ – wys. 50 cm, roĞlina o szerokim, gĊstym pokroju
• ‘Mops’, ‘Ophir’, ‘Pumilio’ – wys. 1 m po 10 latach, pokrój kulisty
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Tabela 1, cd.
Table 1, cont.
Pinus strobus – sosna wejmutka
• ‘Green Twist’ – forma pienna, dáugie i poskrĊcane igáy
Thuja occidentalis – Īywotnik zachodni
• ‘Danica’, ‘Hoseri’ – wys. 50 cm, zielone igáy, pokrój kulisty
Pnącza – Creepers
Clematis – powojnik
• ‘Andromeda’ – kwiaty biaáoróĪowe w V–IX
• ‘Blue Light’ – kwiaty jasnoniebieskie w V–X
• ‘Jerzy Popieáuszko’ – kwiaty biaáe w V–X
• ‘Kaiser’ – duĪe peáne kwiaty (10–14 cm), róĪowe do prawie czerwonych, kwiaty pokrywają niemal
caáe roĞliny w V i VI
• ‘SolidarnoĞü’ – kwiaty czerwone w V–IX
Hedera helix – bluszcz pospolity
• ‘Goldheart’ – liĞcie pstre z jasnoĪóátymi plamami
Parthenocissus tricuspidata – winobluszcz trójlistkowy
• ‘Veitchii’ – pĊdy przyczepiają siĊ za pomocą przylg, czerwone liĞcie jesienią
Byliny – Perennials
Ajuga reptans – dąbrówka rozáogowa
• ‘Burgundy Glow’ – wys. 15 cm, liĞcie róĪowo-purpurowe, z nieregularnymi, kremowobiaáymi brzegami, kwiaty niebieskie w V
• ‘Rainblow’ – bordowo-záote liĞcie, kwiaty ciemnoniebieskie w IV–V
• ‘Sparkler’ – liĞcie bordowe w pstre plamki, kwiaty ¿oletowe w V
Echinacea – jeĪówka
• ‘Gum Drop’ – kwiatostany pomponiaste róĪowe
• ‘Secret Love’ – kwiatostany peáne czerwone
• Tomato Soup’ – intensywnie czerwone kwiaty, odmiana szybkokrzewiąca
Heuchera – Īurawka
• ‘Blackberry Jam’ – marmurkowate biaáe wzory na ciemnobordowych liĞciach, czerwone kwiaty
w duĪych kwiatostanach
• ‘ChoclateRuÀes’ – bordowe liĞcie, biaáe kwiaty
• ‘Georgia Peach’ – marmurkowato barwione Ğrodkiem na jaĞniejszy kolor, brzoskwinioworóĪowe liĞcie
• ‘PeppermintIce’ – marmurkowato zabarwione jaĞniejszym kolorem zielone liĞcie, róĪowe kwiaty
• ‘Marmalade’ – Īóáto-czerwone karbowane liĞcie
• ‘Sashay’ – dwukolorowe liĞcie, zielone od góry, ¿oletowo zabarwione od spodu, z biaáym obrzeĪeniem, karbowane
Sedum – rozchodnik
• ‘Choclate Drop’ – 25 cm wys., báyszczące bordowe liĞcie, kwiaty róĪowe w VII–VIII
Trawy ozdobne – Ornamental grasses
Carex comans – turzyca wáosowa
• ‘Bronze’ – zwarta kĊpa do 40 cm wys., przewisające, pomaraĔczowe liĞcie
• ‘FrostedCurls’ – jw., liĞcie srebrno-jasnozielone
Carex siderosticha – turzyca Īelazna
• ‘Variegata’ – wys. 20 cm, liĞcie szerokie z biaáym paskowaniem, roĞlina okrywowa
Festuca glauca – kostrzewa sina, zwarte kĊpy wysokoĞci 30 cm, liĞcie wąskie, niebieskoszare, kwiaty
w luĨnych wiechach, zielonoszare
Imperata cylindrica – imperata cylindryczna
• ‘Red Baron’ – wys. 50 cm, w sáoĔcu intensywnie wybarwiające siĊ czerwone liĞcie
Ophiopogon planiscapus – konwalnik páaskopĊdowy
• ‘Black Dragon’ – wys. 30 cm, nie jest botanicznie trawą; kwiaty drobne, biaáe, z róĪowymi smugami,
zebrane w grona podobnie jak kwiaty konwalii, jesienią piĊkne owoce, przypominające gra¿towe
pereáki
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Table 1, cont.
RoĞliny jednoroczne – Annuals plants
Argyranthemum – záocieĔ
• ‘ButterÀy’ (Īóáty), ‘Ping-Pong’(biaáy), ‘Starlight Red’ (czerwony)
Bacopa – bakopa
• ‘SnowÀake’ (biaáa), ‘Everest Blue’ (niebieska), ‘Everest Pink’ (róĪowa)
Begonia – begonia
• formy zwisające: ‘Chardonnay’ (Īóáty), ‘Hot Orange’ (pomaraĔczowa), ‘Dark Elegance’ (pomaraĔczowe kwiaty, bordowe liĞcie)
• rabatowa: ‘Bright Red’ (ciemnoróĪowy), ‘Light Pink’ (róĪowa)
Bidens – uczep
• ‘Majesty’ (Īóáte, póápeáne kwiaty), ‘Tweety Compact Improve’ (Īóáty, ob¿cie kwitnący o zwartym
pokroju)
Calibrachoa
• grupa Superbells ‘ApricotPunch’ (Īóáte z pomaraĔczowym Ğrodkiem), ‘Banana Choclate’ (Īóáte
z brązowym Ğrodkiem), ‘CherryPunch’ (róĪowe z czerwonym Ğrodkiem)
Chrysanthemum maximum – záocieĔ wáaĞciwy
• ‘Snow Lady’ – wys. 25 cm, ciemnozielone i gáĊboko powcinane liĞcie, zwarty wzniesiony pokrój,
dáugo kwitnie w V–IX
Cobeascandens – kobea pnąca, kwiaty do 3 cm Ğrednicy, dzwonkowate, biaáe, róĪowe, czerwone lub ¿oletowe od VII do X
Helichrysum petiolare-kocanki wáochate
• ‘Rondello’ (liĞcie jasnozielono pstre), ‘Silver’ (liĞcie srebrne)
Coleus – koleus
• ‘Bordeaux’ (liĞcie dĊboksztaátne, burgudowo-czerwone z zielonymi krawĊdziami), ‘Caipirinha’ (iĞcie jasnozielone z mocnym burgundowym Īyákowaniem), ‘Freckles’ (liĞcie 3-kolorowe kremowo-Īóáto-zielone)
Glechoma hederacea – bluszczyk kurdybanek
• ‘Dappled Light’ – mozaikowato przebarwione liĞcie
Fuchsia – fuksja
• ‘Balurina Blau’(kwiaty róĪowo-niebieskie, ‘Diana Princess of Wales’ (kwiaty jasnoróĪowo-niebieskie),
‘Gene’ (kwiaty róĪowo-¿oletowe)
Impatiens – niecierpek
• ‘Fiesta Lavender Orchid’ (kwiaty ¿oletowe), ‘Harmony Apricot Cream’(róĪowe kwiaty, bordowe
liĞcie), ‘Spreading White’ (biaáe kwiaty, liĞcie Īóáto-ciemnozielone)
Ipomoea – wilec
• ‘Black Tone’ (bardzo ciemne granatowe liĞcie), ‘Purple’ (liĞcie bordowe, gáĊboko powcinane), ‘Lime’
(liĞcie jasnozielone)
Lobelia – lobelia
• ‘Big Blue’ (kwiaty niebieskie), ‘Lobelix Blue With Eye’ (kwiaty niebieskie z biaáym Ğrodkiem), ‘Lobeli x Lilac’ (kwiaty róĪowe)
Lobularia maritima – smagliczka nadmorska
• ‘Primavera Princess’ – ob¿te kwitnienie, Īóáto obrzeĪone liĞcie, ‘Princess in Purple’ (kwiaty bardzo drobne, delikatne, ¿oletowopurpurowe), ‘Snow Princes’ (bardzo dobrze rozkrzewia siĊ, wczeĞnie zakwita na
biaáo, kwitnie ob¿cie i nieprzerwanie przez caáe lato, odporna na wysoką temperaturĊ i na deszcz)
Osteospermum
• ‘Dark Pink’ (kwiaty ¿oletowe), ‘Terracota’ (kwiaty brązowe), ‘Cooper’ (pomaraĔczowe)
Pelargonium – pelargonia
• rabatowa: ‘Bergpalais’ (áososioworóĪowa, duĪe kwiaty), ‘Flic Flac Violet’ (kwiaty duĪe, paskowane w róĪnych odcieniach róĪu), ‘White Spash’ (kwiaty biaáe z róĪowym Ğrodkiem), ‘Berry’ (kwiaty ciemnoróĪowe)
• bluszczolistna: ‘Apricot’ (ob¿cie kwitnąca, kwiaty póápeáne pomaraĔczowe), ‘Blue Sybil’ (kwiaty
peáne, ¿oletowe, podobne do pączków róĪy), ‘Global Stars and Stripes’ (kwiaty dwubarwne biaáo-czerwone, mocne pĊdy)
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Tabela 1, cd.
Table 1, cont.
Petunia
• ‘Mystical Phantom’ (kwiaty niemal czarne z Īóátą gwiazdą), ‘Lemon Slice’ (kwiaty biaáe z Īóátymi
szerokimi paskami), ‘Superbells Apricot Punch’, ‘Superbells Cherry Star’ (kwiaty róĪowe ze záotym
paskowaniem), ‘Veranda’ (kwiaty jasnoĪóáte)
Plectranthus coleoides – plektrantus koleusowaty
• ‘Marginatus’ – pĊdy do 1 m dáugoĞci, liĞcie jasnozielone z biaáymi obrzeĪeniami
Primula – pierwiosnek, kwitnienie praktycznie przez caáy rok, róĪnobarwne kwiatostany wyrastające
z rozety pomarszczonych liĞci
Scaevola – scewola
• ‘New Wonder’ (ob¿cie kwitnąca na niebiesko), ‘Suntastic’ (biaáa z Īóátym Ğrodkiem), ‘White Wonder’
(biaáa)

Komponując ogródek, warto zastosowaü zioáa, które wpisują siĊ w gastronomiczną
rolĊ miejsca oraz w ideĊ miejskiego ogrodnictwa [Herman 2013], na przykáad: Allium,
Artemisia, Mentha, Rosmarinus, Thymus. Obok nich kolorową ozdobą mogą byü warzywa: Capsicum ‘Tiny Bells Red’ i ‘Tiny Bells Yellow’ czy Tomato ‘Baby Maya’ lub
‘Tomaccio’.
WciąĪ absolutnie niedocenianymi roĞlinami są pnącza [MarczyĔski 2009]. Są one
doskonaáe w miejscach, gdzie nie moĪna zastosowaü drzew, a nawet krzewów. Posadzone
do duĪych pojemników mogą okryü Ğcianki ogródka. Niezwykle ciekawą ozdobą jednej
z warszawskich restauracji jest niewielka winnica zaáoĪona przed wejĞciem do lokalu,
promująca francuski charakter restauracji (rys. 3). Za pomocą szybko rosnących gatunków, takich jak Cobea czy Vitis coignetiae, moĪna stworzyü kameralne, cieniste wnĊtrza
na werandzie przed lokalem.

Rys. 3.
Fig. 3.

Maáa winnica zaáoĪona przed „Bistro de Paris”, Warszawa 2012 r. (fot. M. Dudkiewicz)
A small winery founded before „Bistro de Paris”, Warsaw 2012 (photo M. Dudkiewicz)

Corocznie niezwykle urokliwe dekoracje jesienne i zimowe tworzone są z róĪnokolorowych záocieni drobnokwiatowych, wrzosów oraz jemioáy w otoczeniu lokali restauracyjnych w Kazimierzu Dolnym (rys. 4).
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b

Jesienne aranĪacje ogródka kawiarnianego w herbaciarni „U Dziwisza” w Kazimierzu
Dolnym, 2009 r. (fot. M. Dudkiewicz): a – z Chryzanthemum odmiana drobnokwiatowa,
b – z jemioáy
The arrangement autumn garden café in the tearoom “U Dziwisza” in Kazimierz Dolny,
2009 (photo M. Dudkiewicz): a – with Chryzanthemum thapsus variety, b – with mistletoe

Bardzo waĪnym elementem kompozycji caáego ogródka kawiarnianego jest wejĞcie.
Tu najczĊĞciej roĞliny ustawiane są symetrycznie, po obu stronach (rys. 5). CzĊsto stosowane są gatunki o ciekawej formie pokrojowej i atrakcyjnym zabarwieniu kwiatów
i liĞci, jak równieĪ formy pienne roĞlin iglastych lub liĞciastych podsadzane bylinami lub
roĞlinami jednorocznymi. Niekiedy obok takich kompozycji pojawiają siĊ rzeĨby i obrazy, które wzbudzają zainteresowanie przechodniów oraz ustawiane są gabloty z informacjami o godzinach otwarcia lokalu i oferowanym menu (rys. 6) [Majorowski 2006].

Rys. 5.
Fig. 5.

WejĞcie podkreĞlone pojemnikami z Thuja ‘Smaragd’ i páoĪącymi odmianami Juniperus
w „Barze WegetariaĔskim”, GdaĔsk, 2011 r. (fot. M. Dudkiewicz)
Entry underlined containers Thuja ‘Smaragd’ and Juniperus in the “Bar Wegetarian”,
GdaĔsk, 2011 (photo M. Dudkiewicz)
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Kwiaty przy restauracji we Lwowie: Vinca major (barwinek wiĊkszy) ‘Variegata’, Impatiens hawkeri (niecierpek nowogwinejski), Ipomoea batatas (wilec ziemniaczany), Sutera diffusus (sutera rozpierzcháa), 2014 r. (fot. E. Pogroszewska)
Flowers at the restaurant in Lviv: Vinca major ‘Variegata’, Impatiens hawkeri, Ipomoea
batatas, Sutera diffuses, 2014 (photo E. Pogroszewska)

Obecnie rynek oferuje bardzo szeroką gamĊ pojemników o ciekawym wzornictwie
i niebanalnej kolorystyce. NajczĊĞciej uĪywane są plastikowe doniczki i osáonki oraz
modne osáonki z syntetycznego rattanu. Coraz czĊĞciej moĪna spotkaü równieĪ duĪe donice z drewna, ceramiki i wiszące koszyki. Są one ustawiane przy wejĞciach do budynku,
na schodach, wokóá ogródków kawiarnianych lub mocowane przy oknach i na bramkach,
które wyznaczają teren ogródka. Powierzchnia ogródka kawiarnianego najczĊĞciej jest
wytyczona przez elementy drewnianej architektury, które mają lekką, aĪurową formĊ.
Wokóá nich ustawiane są donice i skrzynie z roĞlinami, które powinny tworzyü mocne
akcenty kolorystyczne, przykuwające uwagĊ potencjalnych klientów. Na „ogrodzeniu”
ogródka zawieszane są, w okreĞlonych odstĊpach i ukáadach, pojedyncze skrzynki z roĞlinami o pokroju wzniesionym i zwisającym, co pozwala na uzyskanie rytmicznego wzoru.
Pojemniki dobrze jest ustawiü po bokach wejĞcia oraz tak, Īeby delikatnie oddzielaáy od
siebie grupy stolików. W czĊĞci centralnej dobrze prezentuje siĊ pojedyncza roĞlina lub
kilka donic tworzących znaczny akcent kompozycyjny, który powinien byü dobrze widoczny z kaĪdego miejsca w ogródku kawiarnianym. Wszystkie roĞliny powinny byü tak
dobrane, aby wspólnie tworzyáy harmonijnie zgrany ukáad (rys. 7, 8) [Majorowski 2006].
DoĞü nowym materiaáem stosowanym w budowie ogrodzeĔ ogródków są kosze gabionowe wykáadane áamanym materiaáem skalnym (niekiedy muszlami lub bryáami szkáa, tzw.
glass stony) i obsadzone rojnikami i trawami (rys. 9).
Warto, aby ogródek umiejscowiony byá na drewnianym, niskim podeĞcie. Wówczas klienci czują siĊ jakby przebywali na tarasie. Ogródki kawiarniane na chodnikach
i w przestrzeniach publicznych powinny byü dostĊpne zarówno dla wózków inwalidzkich, jak i wózków dzieciĊcych.
Niezwykle atrakcyjna w aranĪacji przestrzeni przy obiektach komercyjnych jest
woda. MoĪe byü ona ujĊta w zbiornik wodny w nowoczesnym stylu z rzeĨbą i fontanną
lub choüby wystąpiü w postaci duĪego naczynia, w którym taÀa wody poroĞniĊta jest
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Rys. 7.

Fig. 7.

Kompozycje w skrzynkach
przy restauracji Grand Hotelu
we Lwowie: Vinca major ‘Variegata’ (barwinek wiĊkszy),
Pelargonium (pelargonia), Impatiens hawkeri (niecierpek
nowogwinejski), 2013 r. (fot.
E. Pogroszewska)
The compositions in the boxes
at the restaurant of the Grand
Hotel in Lviv: Vinca major
‘Variegata’, Pelargonium, Impatiens hawkeri, 2013 (photo
E. Pogroszewska)

Rys. 8.

Fig. 8.

Rys. 9.

Fig. 9.
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Zastosowanie gabionów w aranĪacji ogródka kawiarnianego,
Biaáa Podlaska, 2013 r. (fot.
M. Dudkiewicz)
The use of gabions in the garden
café interior, Biaáa Podlaska,
2013 (photo M. Dudkiewicz)
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Lwowska restauracja z ogródkiem zaaranĪowanym z dĊbowych beczek i roĞlinnoĞci
ozdobnej z liĞci: Heuchera (Īurawka) i Ipomoea (wilec) (2013 r.
fot. E. Pogroszewska)
Lviv restaurant with restaurant
garden with oak barrels and
ornamental plants with leaves:
Heuchera and Ipomoea, 2013
(photo E. Pogroszewska)
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rzĊsą wodną (rys.10). DziĊki kurtynom/Ğcianom wodnym moĪna stworzyü gabinety wewnątrz ogródka, uĪywając aĪuru wody do wydzielenia przestrzeni.

Rys. 10. Kwietnik i zbiornik wodny z rzeĨbą zdobiący atrium w Krzywym Domku, Sopot 2011 r.
(fot. M. Dudkiewicz)
Fig. 10. Flowerbed and water reservoir with a sculpture in atrium in Krzywy Domek, Sopot 2011
(photo M. Dudkiewicz)

Zapadające w pamiĊü ogródki posiadają niekiedy bardzo charakterystyczne obiekty
artystyczne – rzeĨbĊ záotego byka (rys. 11), przyjaznego psa lub ozdobione są w zaleĪnoĞci od tematu przewodniego miejsca, np. marynistyczną kotwicą (rys. 12).
WaĪnym elementem podkreĞlającym dekoracyjnoĞü roĞlin w godzinach wieczornych
jest odpowiednie oĞwietlenie. RoĞliny, na które chce siĊ zwróciü szczególną uwagĊ goĞci,
powinny byü podĞwietlone mocnym Ğwiatáem kierunkowym od doáu lub z boku. ĝwiatáo
uwydatnia ksztaát i barwy roĞlin oraz nadaje gáĊbiĊ kompozycji [Majorowski 2006, àakomy i Hodor 2007, Pawáowska i Szewczyk-Taranek 2010].

Rys. 11. Záoty byk ustawiony poĞród lawendy w ogródku restauracyjnym w Pradze, 2013 r. (fot.
M. Dudkiewicz)
Fig. 11. Gold bull set amidst lavender in the garden restaurant in Prague, 2013 (photo M. Dudkiewicz)
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Rys. 12. Kotwica przy naturalistycznej dekoracji roĞlinnej w pojemniku wykonanym z gaáĊzi
brzozy, Sopot, 2010 r. (fot. M. Dudkiewicz)
Fig. 12. Anchor with naturalistic decoration plant in a container made of birch branches, Sopot,
2010 (photo M. Dudkiewicz)

PielĊgnacja roĞlin w ogródku kawiarnianym
Najlepszym podáoĪem dla roĞlin w pojemnikach jest ziemia kompostowa z domieszką
odkwaszonego torfu i piasku. Pojemniki nietypowe, tj. koszyki, beczki czy taczki, wymagają przed posadzeniem roĞlin wyáoĪenia folią. RoĞliny doniczkowe naraĪone są na
szybkie wysychanie, dlatego naleĪy zapewniü im odpowiednią iloĞü wody. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest montaĪ systemu automatycznego nawadniania. Materiaáem
drenaĪowym na spodzie pojemnika moĪe byü keramzyt, Īwir lub grys kamienny. W dnie
pojemnika powinien koniecznie znajdowaü siĊ otwór do odprowadzania nadmiaru wody.
RoĞliny wykorzystywane w ogródkach kawiarnianych charakteryzują siĊ szybkim wzrostem i ob¿tym kwitnieniem, dlatego naleĪy dostarczaü im odpowiednią iloĞü skáadników
pokarmowych, stosując nawozy sztuczne w postaci granulek, paáeczek lub roztworów.
Najáatwiej zasilaü roĞliny páynnym nawozem dodawanym do wody podczas podlewania
lub zastosowaü nawóz otoczkowany, dáugodziaáający, np. Osmocote. Stosowaü naleĪy
nawozy przeznaczone dla poszczególnych grup roĞlin. Kolejnym waĪnym zabiegiem
pielĊgnacyjnym jest ciĊcie roĞlin. RoĞliny kwitnące naleĪy systematycznie pozbawiaü
przekwitniĊtych kwiatów, aby zapobiegaü zawiązywaniu nasion i stymulowaü kolejne
kwitnienie. U okazów ozdobnych z liĞci nie moĪna dopuĞciü do kwitnienia. NaleĪy usuwaü pąki kwiatowe i uszczykiwaü pĊdy, co pozwoli na zagĊszczenie roĞlin i zapewni
dáugotrwaáy, dekoracyjny wygląd [Longman 1992, Popielarska 2008].
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PODSUMOWANIE
Kompozycje roĞlinne i maáa architektura ogródków kawiarnianych charakteryzują
siĊ dobrą jakoĞcią, a czĊsto unikatowoĞcią. Uliczne ogródki kawiarniane mają maáą powierzchniĊ, uĪytkowaną niezwykle intensywnie. ZieleĔ powinna zapewniaü kameralną
atmosferĊ, ale nie blokowaü widoku na ulicĊ. RangĊ maáych przestrzeni podnoszą elementy oĞwietlenia oraz oryginalne wyposaĪenie, tj. rzeĨby czy maáe formy wodne. NowoĞcią są kosze gabionowe, które speániają funkcjĊ donic, a zarazem balustrady ogródka.
BĊdąc turystą, warto przysiąĞü w ogródkach restauracyjnych europejskich miast i poobserwowaü codzienne Īycie mieszkaĔców. Starannie zagospodarowane ogródki mogą
staü siĊ swoistym zielonym forum miejskim. Obiekty takie podnoszą prestiĪ restauracji
i niejednokrotnie bywają niezwykle urokliwą czĊĞcią pejzaĪu ulicy, wartą zapamiĊtania
i przeniesienia pomysáu aranĪacji w kolejne miejsca.
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PRINCIPLES OF THE PLANT COMPOSITIONS OF STREET GARDEN CAFE
Abstract. A street garden cafe is a place temporarily separated in space roadway or sidewalk. It includes equipment such as tables, chairs, umbrellas, menu stands, Àowerbeds and
other decorative elements. City street are a place where vegetation should be particularly
appreciated. New species of plants that grow well even in very dif¿cult conditions should be
searched for. New technology should be used in addition to the common and proven ones.
The décor of the garden should be planned in an appropriate style accepted by a speci¿c city
and matching the character of a district or surrounding buildings. Many studies have con¿rmed that the places decorated with living plants are more often and with higher pleasure
visited by consumers. These small spaces are not only the value of nature, but they also are
the places of social and cultural interest. The device also visually attractive and functional
garden café space is a challenge, which is measured more and more architects and projects
to outsource this type of cafes, restaurants, hotels, of¿ce buildings and resorts.
Key words: plant compositions, seasonal garden café, greenery in the city
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