A KERTTERVEZÉS FONTOSSÁGA

SZAKCIKK

Koncepció + stílus = harmónia

A TERMÉSZETES KÖRNYEZETBE ILLESZTETT ÉPÍTÉSZET ÉLETÜNK
RÉSZÉVÉ VÁLIK. A KONCEPCIÓ ÉS A STÍLUS EGYÜTTESE HOZZA LÉTRE
A HARMÓNIÁT, AMELYRE MINDENKI VÁGYIK. A LAKÓHÁZAKAT KÖRÜLÖLELÔ KERTEK, PARKOK A KIKAPCSOLÓDÁST, FELTÖLTÔDÉST SZOLGÁLJÁK, AZÉRT IS FONTOS A TÁJBAILLESZTETT, SZEMÉLYRE SZABOTT
TERVEZÉS. A BELSÔ TEREK ÉS A KÖRNYEZÔ ZÖLDTERÜLETEK HARMÓNIÁJA ÉLHETÔ OTTHONT TEREMT.
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A tökéletes egységre az építésznek, a
belsôépítésznek és a kerttervezônek közösen kell törekednie és elsôsoban a benne
lakók igényeit kell szolgálniuk.
A lakókörnyezet harmóniájára, a kert és a
ház egységére zseniális példa az olyan
kert, amelyben a feltöltôdés elsôdleges
helyszíne a fürdôtó, ami fizikailag is kapcsolódik az épülethez, és a ház térelhatároló üvegfelületén végigfolyó víz a gyönyörû színû fapadozat alatt tér vissza a medencébe egy látványos vízjátékkal.
A zöldtetôként funkcionáló tetôterasz is a
kikapcsolódást szolgálja.

Túlnyúló megoldásával nagy árnyékos
részt hoz létre és anyagválasztásával az
alatta húzódó faburkolattal harmonizál.
A kerti bútorok színe és formája is összhangban van a burkolattal, sôt a kaspók is
erôsítik ezt.
Az anyagválasztás minden tekintetben
tudatos, nem hivalkodó, több helyen ismétlôdôen keretbe foglalják a kertet.
A növények észrevétlenül is védelmet
nyújtanak. A virágok színharmóniába kerültek a berendezésekkel, követve azok hullámzó ritmikáját. A növények magassági
váltakozása egyedi területeket jelöl ki.

A kertben vízszintes elrendezésük intimitást ad, a függôleges pedig zöld falként
környezettudatosságra utal, és szerves
egységet alkot az épülettel.
A Monaco kert a harmonikus lakókörnyezet példája. Megalkotásához rengeteg
szempontot kell figyelembe venni, de elsôdlegesen úgy, mint élôlényekbôl felépülô
egységre érdemes a figyelmünket összpontosítani.
A kertépítés során számos környezeti
feltételnek kell megfelelni: klíma, környezet,
talaj, vízellátás és ezek csak a közvetlenül a
növényekre ható tényezôk.
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A növények állandóan változnak, nônek,
virágoznak, levelet hullatnak, vagyis mindig
egy kicsit máshogy jelennek meg, amivel
dinamikát visznek a térbe.
Ezt ellensúlyozza az elrendezés állandósága, amely méltó keretet ad minden évszakban és napszakban a növényeknek,
valamint funkciót a kertnek.
Alkalmazkodni kell a környezethez, azon
belül a talaj, a vízellátás helyi adottságaihoz, és illeszkedni a lakóház építészeti
stílusához. Már kezdetben elengedhetetlenül fontos figyelembe venni az emberek
kötôdését a lakóterükhöz és kertjükhöz.
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Számításba kell venni a használók korosztályát, a létszámot, az életviteli szokásokat. A háziállattartás is lehet mérlegelési
szempont. Meg kell határozni ezen ismeretek alapján is a kert szerepét. Az összes
adat feldolgozása után harmonikus, esztétikus keretbe kell rendezni az egységeket.
A kert tervezése során az elgondolt koncepcióból kiindulva a szükséges funkciók
kialakításától a növényválasztásig a harmónia érdekében sok részletre kell odafigyelni. A sikeres munka megvalósításához az
ismeretek folytonos bôvítésére, szakmai tapasztalatra és tehetségre van szükség.

Gyakorlati tapasztalatot pedig csak az
épülô kertben fizikai kapcsolattal lehet
szerezni, és szükséges éveken át figyelemmel kísérni a változásokat,
Ugyanis így lehet leszûrni a tapasztalatokat. Jó érzés elégedetten szemlélni a
bevált koncepciót, a szépen megeredt növényi kompozíciókat, de alaposan át kellgondolni az esetleg kevésbé sikeres megoldásokat.
Ezekbôl a megvalósult helyzetekbôl kell
levonni a szükséges következtetéseket.
Minél többször, több helyen tesszük ezt
meg, annál jobb kertet tervezhetünk.

A fentiek alapján elemzett és végigvezetett kerttervezés és kivitelezés harmonikus
természetes környezetet eredményez.
Amennyiben magunk döntünk a kertünk
kialakításáról legalább kérjük ki szakember
véleményét, hogy milyen szempontok szerint válasszunk. Ugyanis amelyik növény
impozáns látvány az árushelyeken, vagy
más kertjében, nem biztos, hogy a mi telkünkön is megfelelô hatást fog kiváltani.
Mindig gondoljuk végig, milyen környezetben szeretnénk kikapcsolódni, mennyire
vagyunk alkalmasak a választott növények
rendszeres gondozására.

A kertet a magunk igényeihez építsük és
kerüljük a tôlünk idegen megoldásokat!
Elôfordulhat, hogy az árudában jónak
tûnô, olykor drága növény esztétikai szempontból nem felel meg, vagyis groteszk képet mutathat a kertünkben.
A talajviszonyok és az éghajlati sajátosságok is befolyásolják az eredményességet. Számításba kell venni azt is, hogy a
gondozás rendszeressége kötöttséggel jár.
A kellô szakmai tapasztalattal és elhivatottsággal rendelkezô tervezô az egyedi
igényekhez leginkább igazodó kert reményével ajándékozza meg a megrendelôt.
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