z życia OSChR

Ogrody zmysłów

Ogrody niezaprzeczalnie wywierają wpływ na wszystkie zmysły człowieka, a ogród sensoryczny jest specjalnie tak
zaprojektowany, aby zdwoić moc odziaływania na poszczególne zmysły człowieka. W tym celu należy sadzić rośliny
o zbliżonym zapachu, barwie, tworząc rabaty tematyczne.
dr inż. Anna Kulczycka

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Estetyka roślin związana z barwami, pokrojem, sezonową
zmianą walorów dekoracyjnych dostarcza człowiekowi bodźców, które pozytywnie wpływają na postrzeganie przez niego
rzeczywistości. Przebywanie w otoczeniu roślin dostarcza odpowiedniej atmosfery do refleksji i przemyśleń.

ki eteryczne posiadają właściwości lecznicze oraz odgrywają rolę w procesie nauki i zapamiętywania. Ogrody zapachu mają
ogromne znaczenie dla niewidomych.

W trakcie planowania miejsca terapii trzeba pamiętać o zasadach uprawy roślin, aby zapewnić im odpowiednie warunki
do wzrostu i kwitnienia. W tym celu zaleca się wykonanie analizy chemicznej podłoża w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dzięki szerokiej gamie odpowiednio dobranych roślin można doświadczyć wielu zmysłowych wrażeń, działających na:

Najważniejszym aspektem zmysłu dotyku jest kontrast. Należy zestawiać ze sobą jak najwięcej powierzchni oraz faktur.
Szorstka lub gładka kora drzew, ryflowane deski siedzisk kontrastują z miękkim mchem, zróżnicowane kształtem i ciężarem
kamienie, skórzaste lub suche liście roślin, puszyste kwiatostany traw.

Wzrok

Smak

Kolory wywołują emocje oraz uczucia, a jasne barwy oraz
mocne kontrasty kolorystyczne są najlepiej zauważalne przez osoby słabowidzące. Ogród przeznaczony do spokojnego wypoczynku: niebieski, zielony, szary, niebieskoszary, kolory sąsiadujące ze
sobą na kole barw. Ogród przeznaczony do wypoczynku aktywnego: czerwony, żółty, pomarańczowy oraz zestawienia kontrastowych barw np. żółty i fioletowy, pomarańczowy i niebieski.

Uprawa jadalnych warzyw i owoców w ogrodzie sensorycznym znacznie podnosi jego atrakcyjność. Owoce borówki amerykańskiej, poziomki lub porzeczki dostarczają wiele smakowych przyjemności. Sałatę, marchew lub ogórki można wykorzystać do posiłku, także wiele ozdobnych kwiatów takich jak:
nasturcja, cykoria, goździk lub fiołek nadają się do jedzenia i dekorowania potraw.

Słuch

W Polsce warto zwiedzić ogrody sensoryczne w Bolestraszycach, Bucharzewie, Powsinie. Pozostałe mniejsze obiekty to
Ogród Zmysłów w Zawoi przy Dyrekcji Babiogórskiego Parku
Narodowego oraz ścieżki botaniczne w Ogrodach Botanicznych
w Bydgoszczy i w Myślęcinku, Ogrody Zmysłów w Muszynie

Pozwala na orientację w przestrzeni. Na ogrodową muzykę
składa się przede wszystkim szelest liści, szmer falujących traw
na wietrze oraz grzechotanie owoców. Bardziej intensywne doznania zapewnią budki dla ptaków oraz grające „instrumenty”
ogrodowe jak dzwonki, grzechotki czy struny.
Węch
Zapach wywiera wpływ na odczucia i nastrój ludzi. Odpowiednie zapachy sprzyjają wyciszeniu oraz redukcji stresu, a olej-

Dotyk
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