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Firma Quercus-Mikołajczyk 
wykonuje usługi w zakresie:

  Projektowania i urządzania ogrodów
  Sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych, 
roślin wodnych, artykułów ogrodniczych, 
nawozów, podłoży

 Materiałów do budowy ogrodów wodnych  
 fi rmy Oase

 Systemów automatycznego nawadniania 
Firma jest członkiem ogólnopolskiego 
stowarzyszenia twórców ogrodów, laureatem 
wielu konkursów i wystaw, autorem artykułów 
w prasie i literaturze branżowej

QUERCUS-MIKOŁAJCZYK
Karlin, ul. Południowa 11, 97-310 Moszczenica

tel./fax 0-44 646 18 81, tel. kom. 0 601 810 077, 0 667 771 771

www.quercusmikolajczyk.com

prOJektuJeMY tArAs
Projekt tarasu powstaje na etapie projek-
towania koncepcji domu.  Pierwszym 
etapem planowania tarasu jest jego umiej-
scowienie. Taras bez zadaszenia powinien 
znajdować się od wschodu, co zapewni 
nam słońce przed południem i przyjemny 
cień w  upalne popołudnia. Jeśli wybu-
dujemy go od północy, możemy chronić 
się na nim przed upałem. Lokalizacja po 
stronie południowej czy zachodniej spowo-
duje obecność słońca na tarasie przez cały 
dzień. Po wyborze miejsca następuje czas 
na decyzję, z czego zbudujemy nasz taras. 
Tarasy można wykonywać z  różnych 
materiałów, chociaż w  naszych warun-
kach klimatycznych królują terakota i gres, 
a także w mniejszym stopniu kamień oraz 
drewno. 

Tarasy wykończone drewnem stały 
się znacznie bardziej popularne, od kiedy 
zaczęto importować drewna egzotyczne 
z Azji czy Afryki, takie jak teak, ipe, bang-
kirai. Z  rodzimych gatunków można 
wykorzystywać  modrzew, sosnę oraz 
akację.

 – Taras jest miejscem, gdzie dom łączy 
się z  ogrodem. W  przypadku małych 
ogrodów taras często pełni funkcję wypo-
czynkową, a więc jego wielkość powinna 
być dostosowana do planowanych zadań 
– mówi Piotr Mikołajczyk z firmy Quer-
cus-Mikołajczyk. – Wokół tarasu warto 
zlokalizować rozmaite atrakcje ogrodowe, 
takie jak woda, fontanna czy wyjątkowe 
okazy roślin. Materiał, na jaki zdecydu-
jemy się przy budowie tarasu, powinien 
w harmonijny sposób współgrać z domem 
i ogrodem oraz być trwały i łatwy w pielę-
gnacji. Najczęściej jest to kamień naturalny 
oraz drewno. Ciekawym rozwiązaniem 

są tarasy wielopoziomowe. Taras na kilku 
płaszczyznach daje większe możliwości 
dowolnej aranżacji, np. ustawienia mebli 
wypoczynkowych.

– Przy zagospodarowaniu tarasów 
i balkonów możemy tworzyć dodatkowe 
zielone pokoje, w których doskonale wypo-
czywa się szczególnie latem – doradza 
Agata Kika-Wróblewska z firmy Green-
fingers. – Początkiem pracy przy tego typu 
aranżacjach powinno być uwzględnienie 
danych terenu, to znaczy powinniśmy wziąć 
pod uwagę zarówno pokój sąsiadujący 

z  tarasem, jego styl i przeznaczenie, jak 
i wielkość i kształt tarasu oraz architekturę 
całego budynku...

Dobrze skomponowany taras jest prze-
dłużeniem domu, dodatkowym zielonym 
pokojem. By zrealizować ten cel w aranżacji 
swobodnej, romantycznej, warto podkreślić 
jeden element, który będzie skupiał uwagę, 
np. ciekawą rzeźbę, element wodny lub 
roślinę. Warto spróbować znaleźć miejsce 
na ukryty kącik wypoczynkowy lub choćby 
postawić krzesło z narzutą w ciekawym 
kolorze, nawiązującym do wnętrza domu. 

W PRZYDOMOWYM  
„OGRODZIE”
Taras to miejsce, które odgrywa coraz większą rolę w życiu rodzinnym i staje się nieodzownym elementem przy 
projektowaniu każdego domu.

baRbaRa cHmielnik

ArchitekturA &  desiGN

RENATA KURCIL
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Green Fingers S.C.
ul. Madalińskiego 8

70-101 Szczecin
tel: 091-35 07 433
fax: 091- 35 07 435

biuro@greenfi ngers.pl

www.greenfi ngers.pl

mamy rękę 
do zieleni
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aW  przypadku nowoczesnych aranżacji 
najważniejszy jest minimalizm zarówno 
w kolorze, jak i w strukturze materiału. 
Świetnie się komponują drewno, metal 
i  szkło. Wówczas najlepiej, by układ 
elementów był geometryczny i uporząd-
kowany. Pomysły projektowe tarasu należy 
dostosować do jego wielkości. 

– Obecnie obserwuje się tendencje 
aranżacji tarasów z drewna egzotycznego, 
ponieważ jest to materiał bardzo wytrzy-
mały i łatwo go utrzymać w czystości. Gdy 
projektujemy taras drewniany, najważ-
niejsze są: możliwość przewietrzania 
go, odprowadzenie wody oraz stabilna 
konstrukcja. Pielęgnacja takiego tarasu 
nie sprawia wiele kłopotu i sprowadza się 
jedynie do zaimpregnowania go olejem 
tarasowym do drzewa egzotycznego raz 
do roku. Drewniany taras często łączy się 
z płytami kamiennymi, ponieważ obydwa 
materiały są naturalne i  dobrze współ-
grają ze sobą i otaczającym je ogrodem. 
Dodatkową zaletą jest szeroki wybór desek 
tarasowych z drewna egzotycznego, mogą 
to być deski gładkie lub ryflowane, a także 
w  formie płytek tarasowych – doradza 
Piotr Mikołajczyk.

Tarasy z  kamienia wykonujemy 
z kamieni „twardszych”, jak np. granit lub  
piaskowiec. Taras wykonany z  włókien 
bambusowych i  polimerów jest całko-
wicie odporny na działanie warunków 
atmosferycznych. Taki taras nie wymaga 
impregnacji oraz czasochłonnej konser-
wacji, ponieważ do czyszczenia nie 
potrzebujemy specjalnych środków 
czyszczących. Jest także odporny na 

działanie szkodników i ma antypoślizgową 
nawierzchnię.

tArAs NA dAchu
W  krajach skandynawskich do dziś 

jeszcze możemy oglądać kilkusetletnie 
chaty pokryte roślinnością dla zwięk-
szenia izolacji termicznej. Wiszące 
ogrody Semiramidy stały się prototypem 
ogrodów dachowych. Ogrody na dachach 
to nowy, bardzo prężny dział architektury 
krajobrazu.

– W ostatnich latach daje się zaobser-
wować, szczególnie w dużych miastach, 
tendencję ograniczania przestrzeni 
terenów zielonych na rzecz budynków 
apartamentowych z parkingami i ciągami 
komunikacyjnymi – mówi Piotr Porosa 
z  Pracowni Architektury Krajobrazu 
Porosa. – Wymusza to konieczność wyko-
rzystania każdej wolnej przestrzeni, by 
urządzić na niej zieleń. Takim miejscem 
jest niewątpliwie dach. Oczywiście urzą-
dzenie ogrodu na dachu nie jest rzeczą 
prostą. Trzeba uwzględnić najróżniejsze 
uwarunkowania: silne nasłonecznienie, 
wiatr, obciążenia, nadmiar i niedobór wody, 
stosunkowo cienką warstwa podłoża itd.

– O  możliwości stworzenia zielo-
nego ogrodu na dachu najlepiej pomyśleć 
wcześniej, na etapie projektu architekto-
nicznego budynku – przekonuje Agata 
Kika-Wróblewska. – Jest to bowiem zwią-
zane z obciążeniami stropów, jak również 
z instalacjami odwodnień i z typem dachu 
zielonego, jaki chcemy wybrać.

 Dach ekstensywny jest dachem lekkim, 
wymagającym bardzo ograniczonej 

pielęgnacji, natomiast dach intensywny jest już prawdziwym 
ogrodem, terenem zieleni z trawnikiem i rabatami roślinnymi na 
specjalnej podbudowie. W klasycznym układzie dachu pierwszą 
warstwę stanowi blacha, dachówka lub papa. Pod nią znajduje 
się folia wstępnego krycia lub deskowanie oraz izolacja cieplna 
i  paroizolacja. Wielu zwolenników mają tarasy na dachach 
otoczone bujną roślinnością. Dobrze zaprojektowany i umiejętnie 
wykonany dach zielony to prawdziwa ozdoba naszego domu, 
a jednocześnie świetne miejsce na wypoczynek.
 
pOśród kWiAtóW
Taras to jeszcze dom, ale znajduje się na świeżym powietrzu, 
dlatego miło i wygodnie jest wypić na nim kawę, zjeść podwie-
czorek, popracować czy przyjąć gości. Aby poczuć się na nim jak 
w ogrodzie, można ozdobić go roślinami. Nie wszystkie jednak 
będą sprawdzać się w takiej roli w jednakowo dobry sposób.

– Pamiętajmy, że im bardziej „ogrodowo” urządzimy taras, tym 
lepiej – zachęca Piotr Porosa. – Dobrze, by w miarę możliwości 
jego podwyższenie ograniczyć do jednego stopnia. Jeśli zaś archi-
tektura domu i poziom posadowienia parteru nie pozwalają na 
to, proponuję na przykład układ wielopoziomowych podestów. 
Każdemu z tych podestów możemy przypisać inną funkcję. Łącząc 
je umiejętnie z elementami architektury ogrodowej, uzupeł-
niając roślinami, uzyskujemy oryginalnie urządzony nie tylko 
sam taras, ale już duży fragment ogrodu. Osobiście dokładam 
starań, by taras nie był urządzony zbyt sterylnie. Chodzi o to, by 
użytkownicy mieli jak najbliższy kontakt z naturą. By kontaktu 
tego nie ograniczać tylko do tego, co widzimy. Dobrze byłoby, 
gdybyśmy również tę naturę... czuli. Martwe nawierzchnie oraz 
bryłę budynku warto jest nieco przełamać różnobarwną roślin-
nością w formie czy to wyższych krzewów,  płożących jałowców, 
bylin, czy też pnączy. Jedni z nas wybiorą te bujnie kwitnące, inni 
te ozdobne, tylko z liści.

– Planując nasadzenia roślin na tarasie, musimy sobie zadać 
pytanie, czy chcemy się nimi cieszyć cały rok, czy tylko przez 
okres od wiosny do jesieni – uczula Piotr Mikołajczyk. – Od 
tego zależy, co posadzimy w naszych donicach czy pojemni-
kach. Możemy wsadzić typowe rośliny, tj. pelargonie, surfinie, 
begonie, które wprowadzą na nasz taras wiele koloru, ale niestety 
żywot ich nie będzie długi. Kolejnym rozwiązaniem są nasa-
dzenia z roślin całorocznych, np. małych form iglaków, takich 
jak świerk biały Conica, czy zimozielonych roślin liściastych, na 
przykład bukszpanu wiecznie zielonego. Jeżeli jednak chcemy, 
aby nasz taras był nowoczesny, ascetyczny, zastosujmy nasadzenia 
z traw, najlepiej grupami. Na tarasie sprawdzą się także rośliny 
klimatu tropikalnego, np. bugenwilla, róża chińska, oleander, które 
niestety wymagają przechowania w okresie zimy w doświetlonych 
pomieszczeniach bez ujemnych temperatur.

– Rośliny przeznaczone do ogrodów na dachach intensywnych 
powinny charakteryzować się talerzowym systemem korzeniowym, 
być odporne na niskie temperatury oraz intensywne nasłonecz-
nienie – zwraca uwagę Agata Kika-Wróblewska. – Dodatkowo 
w przypadku drzew należy pamiętać o kotwieniu. Wybór drzew 
i krzewów na zielony dach intensywny jest dość duży i zależy od 
wizji projektanta oraz wymienionych cech. Do takich szczególnie 
odpornych należą sosny, irgi, trawy, pnącza. Na dachy ekstensywne 
stosowane są głównie maty rozchodnikowe. fo
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