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1. Jak przejść od kolekcji do kompozycji.  

Na prostym modelu rabaty ogrodowej pokażę ci, jak z wykorzystaniem szybkich, prostych metod 

przejść od efektu kolekcji do kompozycji. Efekt kolekcji powstaje najczęściej w wyniku 

spontanicznych zakupów w szkółce. Najczęściej kupujesz po jednej sztuce i wybierasz rośliny, które 

po prostu ci się spodobają. Następnie rozmieszczasz je na ogrodowej rabacie bez specjalnego planu. 

Liczy się posiadanie w ogrodzie rośliny, która ci się podoba. Często kupujesz zbyt mało roślin, aby 

zapełnić całą rabatę. W efekcie rozmieszczasz rośliny zbyt daleko od siebie. 

Na moim modelu widzisz taką właśnie sytuację. Ogrodowy kolekcjoner zgromadził po jednej sztuce 

żywotnika, berberysu, lawendy, trzcinnika, rozplenicy i żurawki. Rośliny rozmieścił przypadkowo 

uzyskując efekt dość chaotycznej kolekcji. Bo rabaty - kolekcje są chaotyczne kompozycyjnie. 

Są zbieraniną pojedynczych elementów i brakuje na nich równowagi i harmonii. Dlatego warto 

zadbać nie tylko o gromadzenie roślin, ale o ich właściwe skomponowanie.  

Gdy już posiadasz rabatę – kolekcję, sprawa może wydawać się trudna. To jednak tylko pozory. Jeśli 

użyjesz odpowiednich metod, szybko rozprawisz się z efektem chaotycznej kolekcji, nie tracąc 

żadnej z posiadanych roślin. No, prawie żadnej, bo może zdarzyć się, że w ferworze spontanicznych 

zakupów wprowadziłaś do ogrodu rośliny, które w nim po prostu nie będą dobrze rosły. Na przykład 

na słonecznej rabacie posadziłaś gatunki cieniolubne. Dlatego proponuję zacząć od przeglądu 

posiadanych już roślin pod kątem ich dopasowania do warunków na twojej działce. 

Po zakończeniu przeglądu, gdy masz już pewność, że wszystko co posiadasz poradzi sobie w twoim 

ogrodzie, możesz zacząć działać. Działania rozpoczniesz od … zakupów. Jednak tym razem twoje 

zakupy będą przemyślane i konsekwentne. Będziesz mogła kupić tylko te gatunki i odmiany, które 

już posiadasz w swoim ogrodzie. Zależnie od wielkości rabaty dokupisz kilka lub kilkanaście sztuk. 

Nie musisz kupować wszystkiego, co już posiadasz. Proponuje skupić się roślinach, które łatwo 

przesadzić, nawet jeśli rosną na rabacie już kilka sezonów, czyli na bylinach i mniejszych krzewach.  

Ja zdecydowałam się na dokupienie: lawendy, berberysu, trzcinnika, żurawki oraz rozplenicy. 

Dzięki zwiększeniu liczebności sztuk, będę mogła budować jednogatunkowe, wyraziste grupy oraz 

stosować zabieg powtórzenia. Zacznę od wirtualnego wykopania wszystkich roślin przeznaczonych 

do relokacji. W efekcie bez zmiany miejsca zostanie wyłącznie żywotnik. Reszta roślin zmieni 

położenie na rabacie. Przesadzanie może być też świetną okazją do podziału większych kęp 

posiadanych bylin i źródłem oszczędności. 

Wprowadzając nowe nasadzenia będę grupować rośliny tej samej odmiany i gatunku. Zacznę 

rozmieszczanie od największych, najmocniejszych kompozycyjnie roślin, czyli trzcinnika. Mocną 

grupę rozmieszczę tak, aby zrównoważyć żywotnik, który jest mocnym akcentem wertykalnym. 

Następnie rozmieszczę pozostałe rośliny. Rozmieszczając wprowadzę zabieg powtórzenia. W tym 

celu wybiorę gatunki najbardziej wyraziste (w tym przypadku o wyrazistym kolorze, czyli lawenda 

i żurawka) i rozmieszczę je tak, aby znalazły się w więcej niż jednym miejscu w kompozycji. 

Powtórzenie pozwoli uzyskać wrażenie spójności. Dzięki zwiększeniu liczebności sztuk w obrębie 

tzw. gatunków istniejących oraz grupowaniu i powtarzaniu wybranych gatunków, uzyskałam efekt 

kompozycyjny bardziej dojrzały od wyjściowego.  

2. Sposoby na rządek tuj pod płotem. 

Bardzo często pierwszymi roślinami wprowadzanymi do nowego ogrodu są żywotniki, czyli 

popularne tuje. Tuje są sadzone rzędowo, rytmicznie w równych odstępach, najczęściej wzdłuż 
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ogrodzenia. Jeśli taki efekt w ogrodzie cię satysfakcjonuje - nie ma problemu. Jeśli jednak nie jesteś 

zadowolona z przysłowiowego rządka tuj pod płotem to wiedz, że są proste sposoby, aby tej sytuacji 

zaradzić. Najlepszą sytuację mają osoby, które wsadziły tuje na tyle gęsto, że te z czasem zewrą się 

i będzie możliwe uzyskanie efektu zielonej ściany. Niestety rzadko tuje są sadzone tak blisko. 

Najczęściej odstępy są na tyle duże, że rośliny nie zewrą się szybko (albo w ogóle), a jednocześnie 

na tyle małe, że nie bardzo można wsadzić tam dodatkowe tuje, aby zagęścić do efektu „ściany”, 

który jest znacznie szczęśliwszą kompozycyjnie opcją. Jeśli więc jesteś szczęśliwą posiadaczką 

rządka tuj pod płotem, bez szansy na efekt ściany, musisz ratować się innymi patentami. I zaraz 

pokażę ci co możesz zrobić. 

Pierwszym sposobem jest optyczne wyciszenie efektu rytmu. W tym celu, możesz pozbyć się kilku 

tuj. Zależnie od tego jak dużą masz rabatę, ilość tuj do wysadzenia będzie różna. Wysadzanie nie 

może być przypadkowe - należy tuje usuwać tak, aby powstała przerwa co kilka, kilkanaście sztuk. 

W taką przerwę wsadzisz liściaste drzewo (drzewko). Dziś wybór drzewek jest ogromny i możesz 

dopasować je rozmiarem do gabarytów ogrodu i rabaty.  Liściaste drzewko rozbije iglasty monolit 

i przełamie rytmiczny układ. Rytm nie będzie już tak agresywny wizualnie, a liściasta faktura doda 

lekkości. Ważne, aby drzewko było na tyle wysokie, że jego korona sięgnie ponad czubki tuj (te 

z czasem możesz przycinać). Dzięki zróżnicowaniu wysokości, nadbudowaniu kompozycji ponad 

tujami, dodatkowo złagodzisz mocny efekt rytmicznego szpaleru. Jeśli wybierzesz drzewka 

o kolorowych liściach, dodatkowo odciągną one wzrok od tuj. 

Kolejnym krokiem będzie złagodzenie efektu rytmu poprzez wpisanie tuj w rabatę. Rabata powinna 

mieć układ piętrowy. Wyższe rośliny posadzisz z tyłu - bliżej tuj, niższe bliżej frontu. Wyższe rośliny 

zasłonią częściowo tuje. I znowu - dobrze, abyś w tym najwyższym piętrze powstrzymała się od 

iglaków. Możesz po nie sięgnąć dopiero w niższych piętrach wprowadzając np. kosodrzewinę lub 

okrywowe jałowce.  

Ja, w piętrze rabaty sąsiadującym z tujami, zdecydowałam się na dereń biały oraz kępę wyższych 

traw - trzcinnika. Zwróć uwagę na większe grupy i efekt powtórzenia. Na froncie wprowadziłam 

niższe piętro. Utworzyła je rozplenica i lawenda.  

Aby jeszcze bardziej zatrzeć efekt rytmu, zniwelować dominację mocnych tuj, polecę ci jeszcze 

jeden patent: wprowadź wysokie, bylinowe akcenty w kilku miejscach (ale unikając rytmu). Możesz 

sięgnąć, tak jak ja, po werbenę patagońską. 

Na koniec jeszcze jeden dobry patent - daj zielone tło. Zielone żywotniki na zielonym tle, 

utworzonym np. poprzez wprowadzenie pnączy takich jak bluszcz i winobluszcz, nie będą już tak 

wyraziste, a rytmiczny układ straci swoją agresywność. 

Patenty, które ci pokazałam możesz zastosować jednocześnie, wówczas efekt będzie najlepszy. 

Możesz też użyć wybranych lub tylko jednego. Każda z tych prostych metod jest skuteczna, nawet 

zastosowana pojedynczo, bez „wsparcia” pozostałymi. 

3. Technika bazy w kompozycji rabaty. 

Zmiany w ogrodzie to zazwyczaj pracochłonne i kosztowne przedsięwzięcie. Nie dość tego, na 

efekty zmian czeka się zazwyczaj kilka sezonów. Technika bazy, którą pokażę ci za chwilę, pomaga 

szybko i niskonakładowo wprowadzić zmiany na rabatach. Technika bazy pozwala w ciągu jednego 

dnia zmienić styl lub kolorystykę rabaty bez konieczności czekania na efekty kolejnych kilka 

sezonów. Przy technice bazy efekty to kwestia kilku tygodni, góra jednego sezonu. 
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Podstawą techniki bazy jest… baza. Baza rabaty. Powinna być utworzona w oparciu o komponenty, 

w tym przypadku rośliny, których zmiana wiąże się z największym nakładem czasu i pracy. Takie 

rośliny to najczęściej drzewa i większe krzewy. 

Na moim roboczym przykładzie w skład bazy weszły: dwa klony ‘Globosum’, dwie sztuki derenia 

białego oraz zielona ściana (tło dla rabaty) utworzona przez bluszcz pospolity. Rośliny, które 

wybrałam do stworzenia bazy są bardzo neutralne wizualnie i kompozycyjnie. Zielone, bez 

specjalnych cech wyróżniających takich jak oryginalny pokrój czy kolor liści.  

I taka właśnie powinna być baza - neutralna, spokojna. Dzięki czemu będzie pasować do wielu 

konfiguracji stylistycznych. Gdy na rabacie masz taką neutralną bazę możesz z łatwością nadawać 

jej różnorodną stylistykę i z łatwością dokonywać zmian. W trakcie zmian baza zawsze pozostaje 

niezmienna - nie dokonujesz żadnych „ruchów” w jej obrębie.  

Zmieniać możesz za to pozostałe komponenty rabaty, czyli mniejsze krzewy, byliny czy rośliny 

jednoroczne. Te grupy roślin nie tylko przesadzisz z łatwością, ale także szybko osiągną efekt 

dojrzałości kompozycji, czyli mówiąc bardziej „po ludzku”, szybko się rozrosną. W przypadku bylin 

wystarczy kilka tygodni, góra jeden sezon. 

Zobacz jak działa technika bazy w praktyce. Na początek na bazie naszej bazy utworzymy rabatę 

w klimacie naturalistycznym. Istniejącą bazę uzupełniłam o werbenę patagońską, trzcinnika, 

kostrzewę siną, jeżówkę oraz szałwię białą i fioletową. Zwróć uwagę na sadzenie w grupach, 

zastosowanie pięter oraz powtórzenia. 

Mija kilka lat - zamarzył mi się klimat bardziej romantyczny z angielskim sznytem, więc zmieniam te 

rośliny, których przesadzenie nie wymaga skomplikowanych prac i nakładu czasu. Baza pozostaje 

bez zmiany, dzięki czemu nie tracę efektu dojrzałego ogrodu. Zostało tło rabaty, mocne wertykalne 

elementy drzewiaste oraz dwa duże krzewy, budujące efekt dojrzałej rabaty. Aby uzyskać klimat 

romantyczny z angielskim sznytem wprowadziłam: róże okrywową, przywrotnika, naparstnicę, 

bukszpanowe kuliste topiary oraz szałwię. Podobnie jak poprzednio zastosowałam układ piętrowy, 

powtórzenia i grupowanie. 

Jak widzisz ta sama baza posłużyła mi do zbudowania dwóch różnych stylistycznie rabat. Technikę 

bazy możesz stosować dla poszczególnych rabat (lub ich fragmentów), jaki i dla całego ogrodu. 

W przypadku całego ogrodu wprowadzasz nasadzenia bazowe dla całej kompozycji. Często baza 

może być tożsama z tzw. szkieletem ogrodu lub rabaty. Po więcej wiadomości na temat szkieletu 

odsyłam cię do pdf 8. Struktura nasadzeń. Rośliny szkieletowe i wypełniające. 

4. Technika modułu w kompozycji rabaty 

Technika modułu to skuteczne narzędzie do planowania spójnych kompozycyjnie nasadzeń na 

rabacie. W technice modułu posługujesz się modułem, czyli określoną sekwencją roślin. Na moim 

roboczym przykładzie widzisz taką właśnie sekwencję. Kolejno zaplanowano i posadzono: klon 

pospolity ‘Globosum’, dwie żurawki, grupę trzcinnika, dwie kępy lawendy oraz dwie sztuki 

rozplenicy. 

Na bazie tej jednej sekwencji - modułu możesz z łatwością zaplanować nasadzenia na wszystkich 

ogrodowych rabatach. Techniki modułu możesz użyć w dwóch wariantach: wykorzystując 

dosłowne powtórzenie albo powtórzenie z częściową modyfikacją składu gatunkowego.  
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Pierwsza metoda, czyli powtórzenie dosłowne jest banalna. Wystarczy, że na dalszym fragmencie 

rabaty lub na innej rabacie powtórzysz dokładnie ten sam skład gatunkowy i tę samą sekwencje 

roślin.  

Dokładnie tak zrobiłam na grafice. Po prostu dołożyłam kolejną sekwencję - moduł. Dzięki temu, 

że mój moduł wyjściowy zbudowałam z kilku różnych gatunków oraz zastosowałam w nim technikę 

grupowania, uzyskałam spójną kompozycyjnie rabatę z efektem powtórzenia. Użycie grup 

pozwoliło na optyczne wytracenie efektu rytmu. 

Jeśli jednak pewna, niezaprzeczalna rytmika nasadzeń przeszkadza ci wizualnie, możesz sięgnąć po 

wariant metody z częściową modyfikacją składu gatunkowego. W metodzie modułowej z częściową 

modyfikacją składu gatunkowego powtarzana sekwencja ulega modyfikacji. Część składu 

gatunkowego ulega zmianie. Ja na mojej grafice roboczej dokonałam dwóch zmian: żurawkę 

zastąpiłam rozchodnikiem o białych kwiatach, a rozplenicę zastąpiła niska odmiana berberysu. 

Powstał nowy moduł. 

Idąc tym tropem możesz modyfikować moduł wyjściowy na wiele sposobów. Zawsze podmieniaj 

góra 40% składu gatunkowego. Zmian możesz dokonywać w obrębie całego zestawu, nawet 

w obrębie drzew. Ważne, aby podmiana następowała w obrębie roślin o zbliżonych gabarytach. 

Metoda modułowa upraszcza i przyśpiesza proces projektowania nasadzeń. Jednocześnie pozwala 

zachować spójność i harmonię w kompozycji oraz kontrolę nad zróżnicowaniem składu 

gatunkowego. 

5. Tło rabaty, a efekt plastyczny i kompozycyjny. 

Przydomowe rabaty postrzegane są jako miejsce uprawy roślin. Niewiele osób postrzega je jako 

kompozycję, czyli zbiór elementów będących we wzajemnych relacjach. Jednym z najistotniejszych 

komponentów każdej rabaty ogrodowej jest tło, na jakim jest eksponowana. Rabata nie ogranicza 

się bowiem do zestawu roślin i ewentualnie dodatków takich, jak elementy małej architektury. 

Każda rabata ma tło! Każdą rabatę w ogrodzie widzisz, odbierasz na jakimś tle. Tło jest wizualnie 

integralne z kompozycją rabaty. Tworzą całość. Dlatego, zależnie od tego, co stanowi tło rabaty, 

możesz uzyskać bardzo różne efekty, a odbiór estetyki nasadzeń i kompozycji może być bardzo 

różny. Tło może być atutem, ale może też „zabić” cały efekt z wysiłkiem wypracowany na rabacie.  

Na mojej roboczej grafice widzisz model rabaty. W tym momencie nasadzenia są eksponowane 

na białym, neutralnym tle. Nie jest to jednak sytuacja z jaką spotkasz się w tzw. realu. W realu każda 

rabata ma jakieś tło, zawsze patrząc na rabatę widzimy mniej lub bardziej to, co znajduję się za. Tło 

to taki najdalszy plan rabaty. Zazwyczaj w typowym ogrodzie przydomowym rabaty są lokalizowane 

wzdłuż boków działki, przy ogrodzeniu. I właśnie taka sytuacja posłuży mi do zilustrowania 

problematyki tła rabaty i pułapek związanych z tą kwestią.  

Do mojego modelu rabaty dodałam właśnie ażurowe, kute ogrodzenie. Mój wybór nie jest 

przypadkowy, gdyż większość rodzimych ogrodzeń jest ażurowa, czyli pozwala na wizualny kontakt 

wzrokowy z krajobrazem za ogrodzeniem. Często tym krajobrazem jest ogród sąsiada, za 

ogrodzeniem widzisz dom sąsiada, jego nasadzenia i elementy wyposażenia jego ogrodu. Chcesz 

czy nie, te elementy, które widać, stają się integralnymi elementami krajobrazu twojego ogrodu 

i zaczynają brać udział w tworzeniu estetyki twojej przestrzeni. Pół biedy, jeśli sąsiad ma spokojne 

nasadzenia i estetykę bryły budynku. Bieda zaczyna się w momencie, gdy na terenie sąsiada są 
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zlokalizowane agresywne wizualnie i niezbyt szczęśliwe kompozycyjnie elementy. Mam tu 

przykłady dwóch takich sytuacji i zaraz umieszczę je za naszym wirtualnym ogrodzeniem. 

Jak widzisz przybył domek dla dzieci (tzw. kombajn) oraz rzędowe nasadzenie z żywotnika, 

czyli popularnej tui. To elementy niezwykle chętnie lokalizowane w pobliżu ogrodzenia. Gdy 

dodałam wszystkie te elementy zrobiło się wszystkiego trochę dużo. Nie wiem jak ty, ale ja mam 

poczucie chaosu. Kompozycja rabaty przestała być czytelna, a nielubiane tuje narzucają się 

z wyrazistym rytmem.  

Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązanie jest jedno. Trzeba odciąć wizualnie, co się da z tego 

chaotycznego, przeładowanego elementami tła. I nie ma tu żadnych cudownych metod. Jeśli nie 

masz litego ogrodzenia trzeba zaaranżować przesłonę. I tu masz kilka opcji do wyboru. Zaczniemy 

od klasyki, czyli od formowanej, zielonej ściany. Możesz wykorzystać żywotnik, cis, grab czy buk. 

W przypadku, gdy masz mniej miejsca, np. rabata już istnieje i nie ma szansy, abyś na jej tyłach 

upchała jakieś krzewy, możesz sięgnąć po pnącza. Pnącza możesz puścić bezpośrednio po 

ogrodzeniu albo zaaranżować konstrukcje typu kratka.  

Możesz również zamontować drewniany panel. Unikaj tu jednak rozwiązań najtańszych 

i prowizorycznych. W małą architekturę, taką jak panel, warto trochę zainwestować. 

W przypadku wyboru rozwiązań na tzw. tło rabat zwróć uwagę na istotny aspekt kompozycyjny. 

Tło, materiał z którego jest wykonane, jego kolor, forma wpływają na estetykę nasadzeń. Zobacz jak 

zmienia się wrażenie estetyczne zależnie od wyboru tła. Za chwilę drewniane tło zastąpi mur. 

Zacznę od klasycznej, ceglanej wersji przywodzącej na myśl ogrody angielskie. 

Teraz wirtualnie przemaluję mur na biało. Wraz ze zmianą koloru tła zmieni się efekt plastyczny, 

mimo że nie zmienię nic w nasadzeniach.  

Teraz raz jeszcze przywołam zielone, lite tło. Estetyka rabaty znowu się zmieni, mimo że nie 

nastąpią żadne zmiany w obrębie nasadzeń. 

Twój ogród, twoje rabaty nie kończą się na linii nasadzeń. Są w relacjach z otoczeniem, a otocznie 

ma realny wpływ na to jak odbieramy estetykę tego, co w ogrodzie. Moją radą dla większości 

posiadaczy ogrodów przydomowych będzie: odcinaj się wizualnie od tego, co za płotem, zwłaszcza 

jeśli jest to ogród sąsiada. To sytuacja, gdy dwie zupełnie różne kompozycje zaczynają się przenikać. 

A niestety z tymi kompozycjami u sąsiada różnie bywa. 

Jest jednak pewna grupa posiadaczy ogrodów, którym dam zupełnie odwrotną radę i powiem: 

nie odcinaj się! Zaproś jak najwięcej tego, co za płotem do ogrodu i zwiąż się wizualnie z otoczeniem 

bez wahania. Zrezygnuj z ogrodzenia lub postaw na maksymalny ażur. Już się pewnie domyślasz kto 

dostanie taką radą. Dokładnie! Będą to posiadaczy ogrodów z tzw. atrakcyjnym, ładnym widokiem, 

a więc widokiem na las, łąkę, park, dolinę, pole, jezioro itp. W tym przypadku odcinanie się 

od otoczenia to nieporozumienie. Zobacz, jak fajnie robi się na naszej grafice, gdy za płotem zamiast 

domu sąsiada pojawi się las. Według mnie efekt jest fantastyczny! Wszystkim życzę takich widoków 

za płotem. A jeśli niestety nie należysz do tej grupki szczęśliwców, to nie trać czujności i koniecznie 

uwzględnij aspekt tła rabat w swoim ogrodzie istniejącym czy planowanym. Zobaczysz jak 

gigantyczną różnicę robi dla estetyki przestrzeni i kompozycji 

6. Jak poradzić sobie z efektem rabaty do kolan.  
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Częstą bolączką ogrodowych rabat jest brak poprawnej struktury nasadzeń, adekwatnej do 

przestrzeni, w jakiej osadzono kompozycję roślinną. Rabaty są często za niskie, a rośliny na nich zbyt 

małe względem skali przestrzeni, w której się znalazły. Ja efekt takich niskich, zbyt niskich rabat, 

nazywam efektem „rabat do kolan”. Decyzja o wprowadzeniu niskich roślin, najczęściej bylin 

i niewielkich krzewów, ma kilka przyczyn. Głównym winowajcą jest strach przed utratą wolnej 

przestrzeni lub zacienieniem. W efekcie wybierane są niewielkie byliny i krzewy oraz ewentualnie 

niskie, szczepione na wysokości jednego metra drzewko - krzewy. W efekcie powstaje rabata, na 

której najwyższe rośliny sięgają metra, czyli kończą się mniej więcej w połowie standardowego 

ogrodzenia o wysokości metr osiemdziesiąt.  

Jeśli w ogrodzie są jedna lub dwie takie niskie rabaty, obok rabat z wyższymi nasadzeniami, 

prawidłową strukturą, problemu nie ma. Gorzej, jeśli cały lub większość ogrodu ma taką wysokość. 

Wówczas, jak to się mówi, walą się proporcje przestrzeni. Horyzontalny układ nasadzeń nie jest 

równoważony przez wertykalną strukturę. Co więcej, jest przytłoczony przez mocne elementy 

budujące przestrzeń, jak budynek mieszkalny, ogrodzenie, altana itp. Tak zbudowana przestrzeń nie 

broni się wizualnie. Zachwiana równowaga i brak proporcji powodują obniżenie wartości 

estetycznej.  

Na szczęście jest kilka sposobów wyjścia z tej sytuacji i poprawy struktury kompozycji na takiej 

rabacie do kolan. Na mojej grafice widzisz przykład takiej właśnie, niskiej rabaty, Tworzą ją byliny 

i niskie krzewy. Pokażę ci teraz 3 proste sposoby uporania się z tą sytuacją. 

Zaczniemy od najprostszego rozwiązania. Na rabacie dodam mocny element wertykalny w postaci 

drzewa/drzewka. Wielkość drzewa należy dostosować do wielkości ogrodu. Nawet przy 

niewielkich gabarytach ogrodu w dzisiejszej ofercie szkółkarskiej na pewno znajdziesz propozycje 

dla siebie. Dobrze, aby korona drzewa była zawieszona mniej więcej na poziomie górnej linii 

ogrodzenia. Reguła ta nie ma zastosowania w przypadku drzew wielopniowych, u których korona 

może być zawieszona niżej. 

Drugim sposobem, który możesz połączyć z pierwszym lub zastosować niezależnie, jest 

rozbudowanie składu gatunkowego rabaty o wysokie byliny. Ja wprowadziłam miskanty oraz 

werbenę patagońską i jeżówkę. 

Trzecim sposobem jaki zarekomenduję, szczególnie z myślą o małych ogrodach, jest zastosowanie 

krzewów i drzew w odmianach kolumnowych np. jałowca czy cisa. Takie wertykalne akcenty 

najlepiej wprowadzać w nieparzystych grupach lub pojedynczo. Zdecydowanie, w przypadku takich 

form, odradzam nasadzenia rytmiczne. 

Zaproponowane rozwiązania możesz stosować jednocześnie lub wybrać to, które pasuje ci 

najbardziej. Nie zapominaj o roli tła w kompozycji rabaty. Ja nie wprowadzam go na grafice, aby nie 

przesadzać z ilością wątków, jednak zawsze miej na uwadze ten aspekt niezależnie od wybranego 

rozwiązania. 

Na koniec uwaga dotycząca nasadzeń w kontekście ogrodu jako kompozycji. Ogród oparty o niskie 

nasadzenia nie ma właściwych proporcji. Jest przytłoczony zwalistą, mocną bryłą budynku 

mieszkalnego i innych elementów małej architektury. Nic ich nie równoważy, nic ich nie dopełnia. 

Przestrzeń nie ma balansu. Sytuacja zmienia się znacząco, gdy do przestrzeni wprowadzimy 

tzw. średnie i wyższe krzewy, drzewka i drzewa. Kompozycja nabiera innego wyrazu. Pojawia się 

równowaga. Mocna dominanta - budynek mieszkalny zostaje zrównoważona.  
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Jeśli boisz się drzew ze względu na potencjalne uszkodzenia np. dachu, albo ze względu na 

zacienienie, to zwróć uwagę, że nie musisz w najbliższym sąsiedztwie budynku wprowadzać 

wysokich gatunków i odmian. Te wyższe, o ile masz większą działkę, możesz z powodzeniem 

posadzić w oddaleniu od domu, a w jego najbliższym sąsiedztwie wprowadzić niższe odmiany drzew 

i krzewów. 

7. Technika powtórzenia w planowaniu nasadzeń. 

Powtórzenie to najpotężniejsze i najskuteczniejsze narzędzie służące do uzyskiwania efektu 

spójności i harmonii w kompozycji nasadzeń. A spójna i harmonijna kompozycja to bezsprzecznie 

klucz do fajnego ogrodu. Powtórzenie to zabieg kompozycyjny, polegający na użyciu danego 

elementu w kompozycji więcej niż jeden raz. Powtórzenia najczęściej wykonuje się w przypadku 

roślin strukturalnych, budujących tzw. szkielet ogrodu albo w przypadku grup roślin. Chodzi o to, 

aby powtarzany element był wyraźnie czytelny w kompozycji rabaty lub ogrodu.  

Powtórzenie to zabieg, który możesz wykonać zarówno w odniesieniu do pojedynczej rabaty, 

jak i całości nasadzeń w swoim ogrodzie. Elementy kompozycji roślinnej możesz powtarzać 

w czterech podstawowych wariantach. Rozpisałam je na grafice, którą widzisz przed sobą.  

Pierwszy wariant to powtórzenie dosłowne tego samego elementu. W przypadku mojej rabaty 

powtórzyłam kolumnową odmianę jałowca. 

Drugi wariant to dosłowne powtórzenie grupy tego samego gatunku lub odmiany. W przypadku 

mojej rabaty powtórzyłam grupę lawendy, turzycy oraz rozchodnika. 

Trzeci wariant polega na zastosowaniu więcej niż raz tej samej sekwencji elementów. Na mojej 

rabacie powtarzam układ jałowiec i dwie lawendy. 

Czwarty, ostatni wariant, to tzw. powtórzenie niedosłowne. Polega na użyciu, więcej niż jeden raz, 

danego motywu np. formy lub koloru. Na mojej rabacie powtórzyłam kolor fioletowy stosując 

werbenę i lawendę oraz kolor ciemnoróżowy stosując rozchodnika i jeżówkę. Powtórzenie grup 

różnych gatunków o tym samym lub zbliżonym kolorze kwiatów to patent, którego chętnie używają 

twórcy angielskich rabat. 

Powtórzenie to zabieg uniwersalny, który możesz stosować w odniesieniu do pojedynczej rabaty, 

jak i do całego ogrodu. Stosując zabieg powtórzenia w przypadku kompozycji ogrodu warto 

stosować tzw. powtórzenie po skosie. Powtarzanie po skosie, zwane też powtarzaniem po 

przekątnej, daje najlepsze wyniki, czyli mówiąc wprost ogród, którego kompozycja zawiera 

powtórzenia po skosie, wygląda najlepiej, jeśli chodzi o aspekt kompozycyjny, estetyczny. 

Teraz na prostych przykładach pokażę ci jak stosować powtórzenie po skosie w odniesieniu 

do kompozycji całego ogrodu. 

Na ekranie widzisz prosty plan fragmentu ogrodu. Pośrodku murawa i oddzielone od niej 

meandrującą linią rabaty.  

W pierwszym wariancie zastosuję powtórzenie dosłowne tego samego elementu. W dwóch 

miejscach ogrodu, na rabatach powtórzę wiśnię ‘Pissardii’. 

W drugim wariancie zastosuję dosłowne powtórzenie grupy tego samego gatunku. Po skosie 

powtórzę grupę rozplenic. 
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W trzecim wariancie zastosuję więcej niż raz tę samą sekwencję elementów. Użyję zestawienia: 

bukszpanowa kula i 3 lawendy. Rozmieszczę je w 3 różnych miejscach na rabatach, pamiętając, aby 

nie lokować ich naprzeciwko, a po skosie względem siebie. 

W ostatnim wariancie zastosuję powtórzenie niedosłowne. Powtórzę kolor bordowy 

wprowadzając na rabaty grupę żurawek o bordowych liściach oraz bordową wiśnię ‘Pissardii’.  

Powtórzenie po skosie to prosty, a jednocześnie genialny zabieg kompozycyjny. Sprawdzi się 

w każdym ogrodzie. Powtarzane elementy możesz stosować nawet kilka razy. Oczywiście wielkość 

elementów i ilość powtórzeń należy dostosować do gabarytów rabaty lub ogrodu. Na małej rabacie 

czy w małym ogrodzie powtórzenie możesz zastosować raz lub dwa. W przypadku większych 

powierzchni ilość powtórzeń należy zwiększyć. 

8. Jak ogarnąć chaos na rabacie.  

Chaos na ogrodowej rabacie powstaje w wyniku podobnych mechanizmów jak tzw. kolekcja. Często 

rabaty kolekcjonerskie cechuje bardzo chaotyczna kompozycja i odwrotnie, rabaty chaotyczne 

mają wiele znamion kolekcji. Jednak nie zawsze chaos oznacza kolekcję. Często to po prostu 

bezładna, przypadkowa kompozycja roślin wprowadzonych na obszar rabaty bez specjalnego 

pomysłu. Pomysłu natomiast nie ma wówczas, gdy nie ma wiedzy. Dlatego teraz podzielę się z Tobą 

przydatną wiedzą i podpowiem jak poradzić sobie z chaotyczną, nieuporządkowaną kompozycyjnie 

rabatą. 

Chaotyczna rabata to, jak wspomniałam, rośliny posadzone bez planu, bez nadrzędnego zamysłu 

kompozycyjnego. Na takiej rabacie próżno szukać struktury, równowagi czy spójności kompozycji. 

Na przykładowej grafice widzisz taką właśnie rabatę. Budują ją rośliny z kilku grup. Mamy więc 

żywotniki, szczepioną wierzbę, trzcinniki, rozplenicę, berberysa i żurawkę. Rośliny same w sobie są 

fajne, estetyczne i można nimi dużo osiągnąć w ogrodzie. No może poza szczepioną wierzbą, której 

nie jestem fanką. W ogóle nie jestem fanką takich szczepionych miniaturek na kijku      . I w zasadzie 

jedyna opcja, w której według mnie wyglądają dobrze, to posadzenie ich w donicach i ustawienie na 

patio czy na tarasie. Ja celowo, mimo uprzedzeń, włączyłam taką miniaturkę do kompozycji, 

ponieważ znajdują się one w bardzo wielu naszych ogrodach. Warto więc pokazać jak sobie poradzić 

również z tego typu rośliną.  

Zatem do dzieła! Przekujmy chaotyczny układ w spójną kompozycję. Pierwszym krokiem, jak 

zawsze, powinna być ocena tego, co już masz na swojej rabacie i ewentualna elimanacja tego, co w 

ferworze spontanicznych zakupów, wprowadziłaś wbrew warunkom, które masz w ogrodzie, na 

rabacie. I tak np. wszystkie rośliny preferujące słońce należy wysadzić z cienistej rabaty itd. Gdy już 

zakończysz przegląd techniczny nasadzeń, czas na działania w zakresie kompozycji. Zaczniemy od 

tego co ma największe znaczenie w budowie kompozycji, czyli od struktury. Zajmiemy się 

rozlokowaniem największych, najmocniejszych wizualnie roślin czyli żywotników i wierzby.  

Rozmieściłam je tak, aby utworzyć dwa punkty ciężkości. Jeden to zgrupowane żywotniki. 

Przeciwwagą do tej wertykalnej, smukłej grupy jest nieco przysadzista wierzba o owalnej koronie. 

Jedna ważna uwaga: jeśli na rabacie masz bardzo stare, duże krzewy i drzewa, nie polecam ich 

przesadzania i rekomenduję ci działania wyłącznie w obszarze mniejszych krzewów i bylin. 

Działajmy dalej! Kolejny etapem będzie przekomponowanie niskich krzewów i bylin oraz 

uzupełnienie ich składu gatunkowego tak, aby bez problemu zbudować większe grupy i nieco 

rozbudować strukturę. Czas zatem na … zakupy! Niestety znowu będą to bardzo konkretne 
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i konsekwentne zakupy. Kupiłam jedynie 2 rozplenice oraz 3 żurawki, ponieważ chcę rozbudować 

udział tych gatunków w składzie rabaty. Potrzebuję wyrazistych grup, a jednocześnie chcę 

ograniczyć ilość gatunków i odmian wprowadzonych pojedynczo. W przypadku mniejszych 

krzewów i bylin odradzam sadzenie po jednej sztuce.  

Zatem po zakupach czas na przesadzanie i dosadzanie. Połączyłam byliny w grupy i ustawiłam 

nasadzenia w układzie piętrowym. Wyższe bardziej z tyłu, niższe od frontu. Łączyłam też rośliny 

o zbliżonych pokrojach: wertykalne do wertykalnych, owalne do owalnych. Żurawkę podzieliłam 

na dwie mniejsze grupy-plamy wprowadzając efekt powtórzenia. Dodatkowo bordowy odcień liści 

żurawek nawiązuje do czerwonego odcienia barberysu stanowiąc niedosłowne powtórzenie 

motywu czerwieni/bordo. 

Przebudowa rabaty zakończona. Zamiast bezładnej grupy różnych roślin mamy kompozycję. Aby 

osiągnąć ten efekt użyłam trzech metod - narzędzi: wprowadziłam układ piętrowy w połączeniu 

z grupowaniem oraz zadbałam o wyraźne wyznaczenie i wizualne zdefiniowanie punktów ciężkości 

w kompozycji rabaty. 

9. Kształt i kolor w budowie kompozycji rabaty.  

Kształt, forma oraz kolor elementów budujących kompozycję ma kluczowe znaczenie dla jej jakości. 

Inaczej mówiąc to, jak wyglądają poszczególne komponenty zawsze przekłada się na to, jak wygląda 

kompozycja jako całość. Bo kompozycja to nic innego jak określony zbiór elementów pozostających 

ze sobą we wzajemnych interakcjach. A kształt i kolor mają gigantyczny wpływ na te interakcje! 

Spójrz na grafikę. Widzisz na niej przykłady 4 prostych zestawów rabatowych. W każdym z nich 

znajduje się rozplenica 3 sztuki i lawenda 5 sztuk. Zauważ, że zależnie od zmian w reszcie składu 

gatunkowego oraz w zakresie rozmieszczenia, zakomponowania rozplenicy i lawendy, zupełnie 

zmienia się charakter i estetyka kompozycji roślinnej. A przecież cały czas stosujemy w kompozycji 

dokładnie 5 tych samych lawend i 3 rozplenice!  

Dlatego nawet jeśli na szkółce kupisz 5 pięknych lawend i 3 dorodne rozplenice i ten zestaw będzie 

się genialnie prezentował w Twoim koszyku, to nie oznacza to wcale, że tak samo fajnie będzie 

wyglądać wprowadzony do Twojego ogrodu, posadzony na rabacie po powrocie do domu. Bo na 

rabacie lawenda i rozplenica znajdą się między innymi roślinami i to jak się z nimi zestawią, jak ten 

układ zagra lub nie jako całość, od tego będzie zależał efekt. Bo te same rośliny mogą, jak widzisz, 

budować kompozycję o różnym charakterze: swobodnym, naturalistycznym jak na przykładzie 

1 lub 4, ale mogą też doskonale sprawdzić się w konwencji bardziej formalnej jak na grafice 2.  

We wszystkich tych trzech przypadkach rośliny i kompozycja wyglądają świetnie. Natomiast 

przypadek 3 to kwestia dyskusyjna kompozycyjnie i estetycznie. Mimo użycia roślin, które fajnie 

zagrały we wspomnianych układach, to w tej kompozycji brakuje polotu i wdzięku trzech 

poprzednich. Mocny, zbyt dosłowny rytm, nieco tandetny efekt rządka tuj pod płotem rozjeżdża 

całość skutecznie nadając jej pastiszowy sznyt przydomowego wersalu. Fajne rośliny zostały tu 

użyte niezbyt szczęśliwie. Dlatego zawsze należy mieć na uwadze, że to nie uroda roślin jako 

jednostkowych komponentów decyduje o urodzie twoich rabat. Kluczowe znaczenie ma tu 

kompozycja, czyli to jak zestawiasz jednostkowe komponenty ze sobą i jak one wyglądają jako 

całość, bo dokładnie tak odbierasz je jako użytkownik ogrodu. 

Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej problematyce związanej z kolorystyką nasadzeń. Na mojej 

roboczej grafice widzisz dwie kompozycje, które łączy jedna, podstawowa cecha: monotonia 
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kolorystyczna. Obie kompozycje są zbudowane na bazie jednego wiodącego koloru liści (zieleni lub 

bordo) i pozbawione innych barwnych dodatków. Co więcej, zieleń i bordo mają bardzo zbliżony 

odcień, co pogłębia monotonię i nijakość.  Efekt nie jest zbyt szczęśliwy. Szczególnie w przypadku 

kompozycji bordowej, która wydaje się bardzo ciężka. I tu od razu podpowiedź dla ciebie: mocne 

bordo w ogrodzie zdecydowanie bardziej sprawdza się w roli dodatku niż bazy. 

Takim monotonnym kompozycjom przyda się nieco dynamiki i zróżnicowania. W przypadku 

kompozycji zielonej czasem wystarczy zróżnicowanie odcieni zieleni - od ciemnej butelki, jak u cisa, 

po odcienie limonkowe, jak w przypadku pęchęrznicy kalinolistnej ‘Luteus’. W przypadku bordo 

konieczne jest rozbicie ciężkiego monolitu dodatkami w innym kolorze. Podobnie możesz postąpić 

z kompozycją zieloną i dodać jej trochę życia poprzez inne kolory, co zaraz pokażę ci na grafice. 

Rozbudowałam skład gatunkowy obu rabat o dodatkowy kolor. Dla zieleni jest to bordo a dla bordo 

zieleń.  Już tak prosty zabieg zdecydowanie optycznie rozrzeźbił kompozycję i dodał jej dynamiki.  

Drugi wariant rozbudowania monotonnej kompozycji ma nieco bardziej ulotny charakter, ponieważ 

dołożyłam do kompozycji byliny kwitnące i to głównie dzięki ich kwiatom nastąpi przełamanie 

monotonii jednego koloru. Tu należy jednak wziąć pod uwagę, że kwiaty to dość krótkotrwały efekt 

w skali sezonu i rzadko rośliny kwitną dłużej niż 2-3 tygodnie. Dlatego ta metoda jest nieco mniej 

trwała i spektakularna niż poprzednia, gdzie przełamanie zawdzięczaliśmy kolorowi liści.  

Teraz czas na nieco bardziej wnikliwe pochylenie się nad kwestią kształtu i pokroju i nad ich 

znaczeniem dla kompozycji. Jak wiesz rośliny różnią się pokrojem. Zarówno w obszarze drzew 

i krzewów, jak i bylin oraz roślin jednorocznych kształt, pokrój rośliny jest bardzo różny zależnie od 

gatunku. Świetnie zilustrowane informacje na temat pokroju danej odmiany czy gatunku znajdziesz 

w Katalogu Roślin Związku Szkółkarzy Polskich. Generalnie pokroje można podzielić na dwie 

zasadnicze grupy z punktu widzenia kompozycji: wertykalne, wzniesione, smukłe oraz owalne, 

jajowate, takie bardziej horyzontalne. 

Na grafice widzisz dwie kompozycje. Jedna z nich została w przewadze zbudowana na roślinach 

o pokroju, kształcie wertykalnym, smukłym. Druga odwrotnie - opiera się o kształty owalne, 

bardziej horyzontalne. Taki sposób budowy kompozycji nie jest błędem, ale nie jest też optymalnym 

rozwiązaniem. Bowiem w ogrodach przydomowych najlepiej sprawdzają się układy mieszane, 

zawierające elementy z obu grup, czyli wertykalne i horyzontalne.  

Kierując się zasadą mieszania pokrojów dokonałam zmian w kompozycji obu rabat. Do układu 

wertykalnego dodałam elementy o pokroju owalnym, jak krzew derenia i lawenda. Do układu 

opartego o kształty owalne dodałam elementy wertykalne, czyli trzcinnik i imperata. Teraz dzięki 

wprowadzeniu elementów z obu grup, obie kompozycje są bardziej zrównoważone. Taki sposób 

budowania kompozycji rabaty to klasyk. Sprawdzi się w większości ogrodów przydomowych. Zwróć 

uwagę, że budując kompozycję sięgałam po elementy roślinne nie tylko różnych kształtów, 

pokrojów, ale i różnej wysokości. Dzięki temu moja kompozycja zyskała czytelną strukturę. 

10. Aranżacja rabaty piętrowej. 

Kompozycja rabaty w układzie piętrowym opiera się na naturalnej strukturze strefy brzegowej lasu. 

W strefie brzegowej lasu można zaobserwować piętrowość: najwyższe piętro stanowią najwyższe 

drzewa, kolejny poziom zajmują niższe gatunki drzew i młode osobniki wysokich gatunków 

oraz wysokie krzewy. Jeszcze niższe piętro zajmują średnie i niskie krzewy. Najniższe piętro 

to tzw. runo, w skład którego wchodzą krzewinki, rośliny zielne, mszaki itd. Układ piętrowy 
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nazywany jest również schodkowym, dlatego, że poszczególne grupy roślin tworzą rodzaj 

schodków. W efekcie powstaje kilkupoziomowa kompozycja.  

Podobny efekt od setek lat powielają projektanci ogrodów, bo układ piętrowy jest obecny 

w strukturze kompozycyjnej założeń ogrodowych od czasów starożytnych. Spopularyzowała go 

w szczególności brytyjska malarka i projektantka ogrodów - słynna Gertrude Jekyll. Dlatego rabaty 

w układzie piętrowym mocno kojarzą się z brytyjskimi wzorcami ogrodowymi i słynnymi angielskimi 

rabatami bylinowymi. Jednak piętrowy układ rabat i nasadzeń znacznie wykracza poza brytyjskie 

wzorce i jest powszechnie stosowany na całym świecie, w większości ogrodów przydomowych. 

Pokażę Ci teraz na bazie prostego modelu jak zaplanować rabatę w układzie piętrowym. Klasyczna 

rabata piętowa nawiązuje do brytyjskich wzorców, dlatego powinna być zaaranżowana na planie 

prostokąta. Oczywiście nie jest to reguła obligatoryjna i układy piętrowe wprowadza się 

z powodzeniem na rabatach o kształtach organicznych, czyli o meandrującej linii brzegowej. 

Planowanie mojej rabaty zacznę od tła, czyli od tego co uważam za kluczowe w kompozycji każdej 

rabaty, a szczególnie w przypadku rabaty w układzie piętrowym. Tło dla mojej rabaty będzie 

stanowić pnącze. W przypadku pnączy najczęściej sięgam po uniwersalne, sprawdzone rośliny jak 

bluszcz lub winobluszcz. Ewentualnie do bluszczu lub winobluszczu dodaję barwny akcent 

w postaci klematisa. Nie kombinuję za bardzo.  

Kolejnym elementem jaki zaplanuje będą najwyższe piętra rabaty, czyli najwyższe rośliny. 

Ja wykorzystam dwa rodzaje roślin: wysokie byliny i kolumnowe krzewy. Wybrałam kolumnową 

odmianę jałowca oraz wysokie miskanty. 

Teraz czas na niższe piętro. Wprowadzę grupy lawendy i rozplenice. 

Następnie czas na najniższe piętro. Sprawdzi się tu coś niskiego i okrywowego jak bodziszek. 

Ogrodowa rabata w układzie piętrowym została zaplanowana. Zaaranżowałam 3 piętra plus tło. 

To minimalna ilość pięter dla rabaty piętrowej. Pięter powinno być kilka - najlepiej od trzech do 

pięciu.  

Jak widzisz rabata piętrowa wymaga wygospodarowania pewnej ilości miejsca. Dlatego ważne jest, 

aby przed wykonaniem dokładnie zaplanować skład gatunkowy i układ pięter po to, aby wszystko 

się zmieściło bez problemu. Planując nasadzenia na rabacie piętrowej warto stosować powtórzenia 

i jednogatunkowe, większe grupy po kilka sztuk. Grupy należy wprowadzać na mijankę, aby uniknąć 

liniowych, poprzecznych podziałów.  

W klasycznej rabacie piętrowej ściśle zachowany jest układ schodkowy: od najwyższych roślin do 

najniższych. Czasem jednak odchodzi się od tej reguły i na niższe piętra wprowadza wyższe 

elementy. Mogą być to topiary, ale również mogą być to grupy wyższych bylin wrzucone co jakiś 

czas na obszar niższego piętra np. wyższa kępa lawendy między grupami niskiego bodziszka. 

11. Projektowanie rabaty łąkowej metodą keksu.  

Rabata aranżowana w oparciu o metodę keksu jest zbudowana z tworzywa roślinnego, które 

projektanci dzielą na dwie grupy: matrycę i klejnoty. To nawiązanie do ciasta - keksu. W keksie, 

w cieście - matrycy zatopione są bakalie - klejnoty. I dokładnie na tej samej zasadzie konstruuje się 

rabatę łąkową metodą keksu. Matryca stanowi podstawę całej aranżacji, tzw. ciało rabaty. Budują 
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ją rośliny neutralne wizualnie, tzw. ciche, spokojne, bez wyrazistych cech wyróżniających, takich 

jak mocna barwa, ciekawa faktura czy wyrazisty kształt, forma.  

Na potrzeby naszej wizualizacji matrycę zbuduję na bazie 2 gatunków (ty oczywiście możesz użyć 

dowolnej liczby). W skład mojej matrycy wejdzie turzyca ptasie łapki oraz rozplenica. 

Teraz w matrycę - odpowiednik ciasta w keksie - wrzucę bakalie, czyli rozplanuję moje rabatowe 

klejnoty. To rośliny mocne, wyraziste, skupiające uwagę patrzącego, tzw. mocne wizualnie punkty 

w kompozycji rabaty. Ja w tej roli użyję mocnych kęp lawendy.  

Zwróć uwagę, że rośliny w metodzie keksu rozmieściłam tak, aby tworzyły mozaikę. W przypadku 

małych rabat o powierzchni góra kilku m2 możesz rozmieszczać rośliny pojedynczo. W przypadku 

rabat większych warto trzymać się zasady grup po kilka sztuk. Możesz też stosować technikę 

mieszaną - część gatunków i odmian posadzić w grupach, a część pojedynczo. Polecam ci 

szczególnie grupować gatunki budujące matrycę. Klejnoty możesz rozmieszczać pojedynczo lub 

w mini grupach po 2-3 sztuki obok siebie.  

Klejnoty zawsze powinny być mniej liczebne niż rośliny budujące matryce. Możesz przyjąć 

proporcje składu gatunkowego na poziomie 30 - 35 % klejnoty i 70 - 65 % matryca. Dobierając 

gatunki na rabatę metodą keksu wybieraj gatunki i odmiany o podobnej wysokości. Nie muszą, 

a nawet nie powinny być dokładnie takie same. Pewne zróżnicowanie jest pożądane. Jednak nie 

powinny jakoś wyraźnie odbiegać od siebie. Kolejność projektowania może być odwrócona - nie 

musisz tak jak ja zaczynać od matrycy, Możesz prace projektowe rozpocząć od rozmieszczenia 

roślin - klejnotów. 

W rabacie łąkowej najczęściej stosuje się byliny. Nie stosuje się układu piętrowego, rzadko 

wprowadza się runo. Możesz za to wprowadzić w kilku miejscach mocne akcenty wertykalne 

w postaci niewielkich, najlepiej wielopniowych drzewek lub większych krzewów. Ja użyję 

świdośliwy. Pamiętaj, że takie akcenty, niczym pojedyncze samosiejki na łące, powinny być 

dodatkiem i nie mogą zdominować płaskiego, łąkowego układu kompozycyjnego. 

12. Projekt rabaty krok po kroku. 

W oparciu o prosty model niewielkiej rabaty ogrodowej pokażę ci kolejność projektowania 

nasadzeń krok po kroku. Zawsze punktem wyjścia do projektowania nasadzeń roślinnych powinno 

być określenie, zaprojektowanie kształtu rabaty. Zgodnie z zasadami tzw. sztuki, najpierw 

projektuje się tzw. zagospodarowanie terenu, a więc m in. kształt, wielkość i lokalizację rabat. 

Kolejnym etapem jest zaplanowanie roślin na obszarach przeznaczonych pod rabaty. Dzięki temu, 

że na początku planowania roślin, masz określony kształt i wielkość rabaty, łatwiej będzie ci podjąć 

decyzje w zakresie doboru konkretnych odmian i gatunków, ponieważ wiesz, jaką ilością miejsca 

dysponujesz. Wiesz co się zmieści, a co nie i jak duże grupy roślin możesz wprowadzać na teren 

rabaty.  

Na mojej grafice mamy taką właśnie wyjściową sytuację. Mamy wyznaczony kształt rabaty, 

czyli przebieg jej linii brzegowej. Rabata jest zlokalizowana w narożniku działki i bezpośrednio 

sąsiaduje z trawnikiem. Meandrująca linia dzieląca rabatę od trawnika, wyznacza jednocześnie 

kształt rabaty i trawnika. Możemy zacząć planowanie nasadzeń, czyli rozmieszczenie roślin na 

powierzchni rabaty. Efekty będziesz obserwować na rzucie oraz na wizualizacji obok.  
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Zaczynam od szkieletu rabaty, czyli mocnych elementów kompozycyjnych. W moim przypadku 

na szkielet złożą się 3 komponenty: 

1. Zielona ściana z cisa stanowiąca przesłonę i jednocześnie tło nasadzeń.  

2. Drzewo - mocny akcent wertykalny. Będzie to klon ‘Globosum’.  

3. Dwa kuliste bukszpanowe topiary.  

Szkielet został rozmieszczony. Teraz mogę rozmieścić pozostałe rośliny. Będę budowała układ 

piętrowy, dlatego zacznę od najwyższych. Wybrałam naparstnicę o jasnych kwiatach. Wprowadzę 

ją w formie grupy. 

Następnie dołożę kilka sztuk trawy ozdobnej. Będzie to kępiasta, fontannowa hakonechloa 

Wreszcie zaplanuję najniższe rośliny, które będą pełnić rolę najniższego piętra, a jednocześnie 

wypełnią wszelkie luki między wyższymi roślinami. Mój wybór padł na bodziszka. Dzięki swojemu 

okrywowemu charakterowi świetnie sprosta zadaniu. 

Moja rabata jest zaplanowana. Proces planowania mogłaś obserwować krok po kroku. Ja użyłam 

cyfrowych modeli roślin, aby czytelnie pokazać proces planowania i kolejne jego etapy. Niezależnie 

od wybranej techniki proces powinien wyglądać podobnie. Dla porównania przygotowałam 

szkicowy koncept dla tej samej rabaty.  

Kolejność planowania w tej technice jest dokładnie taka sama. Różni się tylko narzędzie. Bo 

planowanie nasadzeń to sposób myślenia i niezależnie od używanych narzędzi powinien przebiegać 

zgodnie z tym samym scenariuszem. Co więcej, niezależnie od techniki, od narzędzi, jakich użyjesz, 

efektem końcowym procesu projektowego jest zawsze rabata wykonana w terenie. I to, a nie ładny 

rysunek na kartce, powinno być twoim celem. Rysunek jest ważny, zwłaszcza jeśli zajmujesz się 

zawodowo architekturą krajobrazu, ale nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest efekt, jaki 

uzyskasz w terenie. Nigdy o tym nie zapominaj projektując. 

Na koniec rada: w podobnej kolejności jak proces projektowania powinien przebiegać proces 

sadzenia rabaty. Zaczynasz od największych, najmocniejszych roślin, czyli wysadzasz szkielet. 

W kolejnych etapach dosadzasz całą resztę.  
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