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PIONOWE OZDOBY ELEWACJI –  

 

Pocz wszy od staro ytno ci cz owiek tworzy  krajobraz w zgodzie ze swoimi potrzebami 

i technologiami jakimi dysponowa . Obecnie w dobie dynamicznego rozwoju miast istnieje 

problem odpowiedniego zagospodarowania otoczenia. Wyst puje zatem potrzeba 

urozmaicenia zat oczonych miast, ozdobienia

kszeni

 

a, ziele

 
 

I. ZIELONE CIANY  
Chc c zmniejszy  problem niskiej warto ci przyrodniczej miast, stosuje si  niekonwencjonalne 

sposoby uprawy ro lin. Form  pionowej ozdoby stanowi  zarówno pn cza,  ro liny balkonowe, pionowe 

ogrody jak i „kwiatowa” ornamentyka cian. Dzi ki niecodziennej formie s  one niejednokrotnie 

miejscow  atrakcj  i dekoracj . Ozdobne fasady daj   poczucie przynale no ci oraz identyfikacji poprzez 

wprowadzenie charakterystycznej zieleni dla konkretnego obiektu [11]. 

Pionowe ozdoby elewacji to pomys  na stworzenie ekologicznej wizytówki miasta. Takie 

rozwi zania wymagaj  wypracowania odmiennej, prototypowej technologii. Dobór gatunków 

przewidzianych do zastosowania tego rodzaju uprawy wymaga u ycia ro lin o niewielkich 

wymaganiach, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz wyst puj cych lokalnie [1]. Dzi ki 

proponowanym rozwi zaniom mo liwe jest uzyskanie ciekawego efektu wizualnego przy u yciu ma ych 

kosztów finansowych [8]. Ziele  funkcjonuj ca na fasadach budynków s u y ponadto ekologii miasta. 

Ro liny skutecznie t umi  d wi k, oczyszczaj  powietrze, poch aniaj  truj ce gazy, a powierzchnia li ci 

i wyparowywana z nich woda zatrzymuj  cz stki kurzu. Ziele  nadaje mo liwo  stworzenia szeregu 

ciekawych po cze  widokowych oraz przestrzennych z otaczaj cym terenem [11]. 

 

II. EKOLOGICZNA REAKTYWACJA ELEWACJI 
Zielone ciany elewacji miejskiej pokrywane s  cz sto pn czami samoczepnymi, czyli takimi, które 

do wspinania si  nie potrzebuj  specjalnych konstrukcji. Najcz ciej stosowany jest winobluszcz 

pi cioklapowy (Phartenocissus quinquefolia) i trójklapowy (Phartenocissus tricuspidata) [2]. 
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Winobluszcze przyrastaj  oko o 1,5 – 2,5 m i wyj tkowo szybko odrastaj  po ci ciu. W przypadku 

winobluszczu pi cioklapowego ciekaw  odmian  jest ‘Troki’ (posiadaj ca ciemnozielone, b yszcz ce 

li cie), czy ‘Star showers’ (o bia o-pstrych li ciach). W przypadku winobluszczu trójklapowego, warto 

zastosowa  odmian – ‘Green spring’ (ciemnozielone, b yszcz ce li cie) [7]. Nieco rzadziej ni  

winobluszcze przy cianach sadzi si  korzenioczepny i zimozielony bluszcz pospolity (Hedera helix). 

Ro lina ta bardzo cz sto ro nie przy budynkach zabytkowych, starych kamienicach i dworkach [2].  

Cz sto spotykan  odmiana jest bluszcz pospolity ‘Goldhild’ (wyra nie dwubarwny), czy ‘Goldheart’ 

(o li ciach z centraln  z ocist  plamk ). Na obsadzenie cian proponowany jest ‘Woerner’, znosi bowiem 

stanowiska mocno nas oneczne. Chc c doda  elewacji „ch odnej elegancji” warto zastosowa  odmian  

‘Little Diamond’, ze wzgl du na cz ciowo srebrzyste li cie. Niekiedy przy wysokich cianach 

zobaczymy hortensj  pn c  (Hydrangea anomala ssp. Petiolaris), czy milan ameryka ski (Campsis 

radicans). Du e, czerwone kwiaty miliana ameryka skiego ‘Flamenko’ bardzo efektownie kwitn  

w ci gu lata, czepiaj c si  dobrze tylko chropowatych powierzchni. Praktycznie rzadko spotyka si  na 

du ych powierzchniach cian bardzo interesuj ce i ma o znane przywarki japo skie (Schizophragma 

hydrangeoides). Jej kwiaty zebrane w p askie kwiatostany, nieco wi ksze i pó niejsze od hortensji pn cej 

maj  du e walory estetyczne i os aniaj  cz sto najbardziej nara one na zdewastowanie ciany blokowisk, 

dorastaj c do 10 m wysoko ci [2].  

Stworzenie ekologicznej wizytówki miasta to tak e umieszczanie na elewacji budowli – ogrodu 

o specjalnej konstrukcji. Na pomys  stworzenia wertykalnego ogrodu wpad  francuski botanik Patrick 

Blanc. Z uwagi na polski klimat nie jest mo liwa adaptacja systemów stosowanych np. w Hiszpanii, czy 

Francji. Specyfika rozwi za  dotyczy zarówno pod o a, jak i systemów mocuj cych. Do stworzenia na 

pionowej powierzchni ogrodu, niezb dna jest metalowa rama zamocowana na cianie z przytwierdzon  

warstw  PVC. Do PVC przymocowana jest warstwa filcu, która umo liwia rozprowadzenie wody. Na 

tej warstwie rosn  tak e korzenie. Ro liny sadzi si  w formie szczepek, nasion lub sadzonek. Ca a 

konstrukcja sk ada si  z instalacji nawadniaj cej, która dostarcza ro linom niezb dnych sk adników. Aby 

konstrukcja by a stabilna masa ro lin nie powinna przekroczy  30 kg na metr kwadratowy. Do ogrodu 

elewacyjnego wybiera si  gatunki o niewielkich wymaganiach, odporne na zmienne warunki 

atmosferyczne oraz wyst puj cych lokalnie [1].  

 

 
 

Ryc. 5. Dom jednorodzinny pokryty winobluszczem pi cioklapowym. Rzeszów, osiedle: Mi ocin 

ig. 5. Single Family of the climber. Rzeszow, estate: Milocin (phot. B. Krupa) 

(fot. B. Krupa) 
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warzenbergów w Pradze (pa ac 

Lob

tego stylu, w którym wykorzystywano równie  ornamenty ro linne na 

elewacjac ynków [9,10]. 

 

III.  KWIATOWA ORNAMENTYKA FASAD  
Pionowe ozdoby budynków w miastach stanowi  ciekawy element dekoracyjny elewacji. Objawem 

tego jest uwiecznianie na cianach motywów kwiatów i dekoracji ro linnych. Fantastyczne elementy 

kompozycji cian mo emy obserwowa  na przyk adzie Pa acu Sch

kowiców) – równie  w renesansowym pa acu na Hrad anach.  
Kwiatowa ornamentyka s u y a zaakcentowaniu wertykalizmu. Szczególnie charakterystyczna by a 

dla secesji, w której elementem znacz cym by y kwiaty dwubocznie symetryczne, o wyra nym 

rozcz onkowaniu. W zale no ci od rodzimej, krajowej ro linno ci wprowadzano odpowiedni  

ornamentyk   ro linn . Cz sto w modelach secesjonistów pojawia y si  m.in. mlecze, stokrotki, rumianki, 

maki, b awatki, dzwonki czy  malwy. Powój, dzikie wino by o wyrazem zami owania do linii gi tkiej 

i wij cej si . Secesja pozostawi a tak e trwa y lad w miejskiej architekturze Czech, rozwijaj c 

charakterystyczny czeski nurt 

h bud

 
 
Ryc. 5. Pa ac Schwarzenbergów w Pradze na Hrad anach z kwiatow  ornamentyk  fasad (fot. B. Krupa) 

Fig 5. Palace of the Schwarzenberg in Prague the Hrad anach  with floral decoration of facades 

 
 

polecenia s  m. in. odmiany: ‘Laura ford’, ‘Compassion’, ‘Golden showers’, ‘Sympathie’ 

(phot. B. Krupa)

IV. PIONOWE DEKORACJE BALKONOWE 
Kwiaty balkonowe, sp ywaj ce po fasadzie budynku, tworz  element dekoracyjny 

elewacji. Przyk adem mog  by  ró ne odmiany petunii ogrodowej (Petunia ×hybrida), 

a szczególnie petunie kaskadowe, z najpopularniejsz  Surfini  nadaj  si  najcz ciej do 

ampli lub skrzynek balkonowych, ze wzgl du na fakt, e ich p dy szybko ulegaj  

uszkodzeniom stykaj c si  z tarakot  balkonu. D ugie, g sto pokryte kwiatami p dy 

stanowi  ozdob  muru. Wybór ró norodnej kolorystyki silnie kontrastuje z jasnymi 

elewacjami budynku [9]. wiadcz  o tym równie  os aniaj ce zaniedbane mury pelargonie 

bluszczolistne  (Pelargonium peltatum), posiadaj ce charakterystyczne p dy o zwisaj cym  

lub p o cym  si  pokroju, b yszcz cych li ciach, kwitn ce bardzo obficie [4]. Pionowe 

ozdoby elewacji tworz  równie  ro liny takie jak: fuksja miesza cowa (Fuchsia ×hybrida), 

szkar at zwis y (Amaranthus caudatus), polegotka p o ca (Sanvitalia procumbens) [3]. 

Warto zastosowa  równie  ró e pn ce; z wy czeniem cian po udniowych. P dy ró  

pn cych przymocowane s  najcz ciej do ciany s upków lub rur stalowych. Warte 
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[5]. Pionowe ciany budynków s  ozdabiane nawet zim  w postaci wierka bia ego (Picea 

glaca ‘Conica Laurin’), ró nych odmian i form cypry nika (Chamaecyparis lawsoniana 

‘Ellood’s Pillar’), czy ja owca (J. communis ‘Compressa’) [12]. 

 

 
 

Ryc. 5. Ro linno  na balkonach; dom wielorodzinny w Barcelonie (fot. B. Krupa) 

Fig. 5. The vegetation on the balconies. Barcelona (phot. B. Krupa) 

 
 

V. WNIOSKI I WSKAZANIA 
Klimat miejski ró ni si  znacznie od warunków panuj cych w terenach wiejskich, na skutek du ej 

koncentracji zabudowy, emisji zanieczyszcze  przemys owych, pojazdów mechanicznych. Odczuwalny 

brak zieleni w miastach wp ywa na pogorszenie jako ci ycia. Pokryte ro linno ci  elewacje stanowi  

w g sto zabudowanych przestrzeniach miejskich u yteczn  ekologicznie ziele  oraz form  ozdoby 

i dekoracji architektonicznej. Zaj te zieleni  fasady budynków w miejskim rodowisku stanowi  

przestrze  yciow  dla organizmów zwierz cych i utrzymania równowagi w przyrodzie. 

Pionowe ozdoby elewacji budynków wnosz  ycie w  miejsk , betonow  przestrze , gdzie 

deweloperzy walcz  o ka dy kawa ek trawnika czy skweru. W czasach, gdy ziele  przegrywa na korzy  

osiedli mieszkaniowych, warto wykorzysta  elewacje budynków i  przeobra a  je w  miejskie „d ungle”. 

Spe niaj  one bowiem nie tyko kwestie estetyczne, ale wp ywaj  na psychik  oraz zdrowie cz owieka. 

Ziele  dzia a relaksuj co, filtruje powietrze, poch ania kurz i zgie k ulicy. Du a ró norodno   gatunków 

ro lin wybranych na cian  tworzy zrównowa ony ekosystem. Ponadto zielona ciana przyczynia si  do 

izolacji budynku (latem od gor ca, zim  od mrozu), oczyszcza powietrze i przemienia szary beton 

w yj c  wieloma odcieniami zielon  powierzchni . Pionowy ogród oprócz funkcji tradycyjnej zieleni 

miejskiej, odgrywa tak e rol  edukacyjn  i podnosi warto  edukacyjn  miejsca. Cz sto brak naturalnej 

ro linno ci na elewacji zast powano elementem dekoracyjnym w postaci kwiatowej ornamentyki. Dzi ki 
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temu tworzono na cianach malowniczy krajobraz. Taka ciana zieleni zapewnia a obcowanie z przyrod . 

Pionowe zdobnictwo to tak e doskona e rozwi zanie na wprowadzenie do centrum miasta ro linno ci; 

bez zajmowania powierzchni, maskuj cej stare i pop kane ciany i „o ywi ce” miejski krajobraz. 
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HISTORY AND PRESENT OF OLD CEMETERY IN RZESZOW 
 

Summary 
 

Since the ancient times the man has always shaped landscape according to his needs 

and technology available. In the time of dynamic development of cities arises a problem of 

suitable environment design.  

Consequently there is a need to provide a variety to crowded streets decorate monotonous 

grey houses as well as improve natural qualities. 

 

Key words: vertical gardens, climber, green balconies 

 

 


