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Tematy wykładów prezentowanych w Domu Kultury LSM 2013/2014

Rok 2013
 3 października 2013 r.
Ogrody historyczne: starożytne, średniowieczne, prowadzenie  Piotr Kulesza
 10 października 2013 r.
Ogrody historyczne: renesansowe, barokowe,prowadzenie  Piotr Kulesza
 17 października 2013 r.
Fotografia przyrody i architektury, prowadzenie  Paweł Adamiec
 7 listopada 2013 r.
Drzewa i krzewy o niezwykłych owocach, prowadzenie  Joanna Renda
 14 listopada 2013 r.
Ogrody motylowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 21 listopada 2013 r.
Podstawy fotografii reportażowej i portretowania, prowadzenie  Paweł Adamiec
 28 listopada 2013 r.
Sztuka w przestrzeni miasta  tradycje LSM, prowadzenie  Jan Kamiński

 5 grudnia 2013 r.
Ogrody dla alergików, prowadzenie  Ewa Trzaskowska

 12 grudnia 2013 r.
Drzewa i krzewy o niezwykłych kwiatach, prowadzenie  Joanna Renda

Rok 2014
 Stawy kąpielowe, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 Ogrody deszczowe i rzeczne, prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 Holenderskie ogrody cebulowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 Nasi sprzymierzeńcy w ogrodach i parkach, prowadzenie  Marek Solski
 Owady w mieście i ogrodzie, prowadzenie  Magdalena Lubiarz
 Ochrona roślin bez chemii, prowadzenie  Marek Solski
 Egzotyczne drzewa w Lublinie, prowadzenie  Paweł Adamiec
 Rośliny chronione w ogrodach przydomowych,

prowadzenie  Ewa MackośIwaszko
 Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta, prowadzenie  Jan Kamiński
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zapraszają na wykład na temat

Ogrody dla alergików
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Prowadzenie EEwwaa TTrrzzaasskkoowwsskkaa

Zainteresowanie ogrodnictwem dla alergików zaczęło pojawiać się na całym świecie
w związku z coraz częściej pojawiającymi się problemami zdrowotnymi wśród dzieci ale i
osób, które dotychczas nie chorowały. W Australii, fundacja na rzecz walki z astmą dopro
wadziła do powstania w Sydney w ogrodzie botanicznym ścieżki dla alergików. Ograniczono
zastosowanie roślin wywołujących alergie w miasteczku olimpijskim (2000 rok). W Nowej
Zelandii towarzystwo do walki z astmą zaprojektowało i udostępniło do zwiedzania ogród
dla alergików.

Alergenami mogą być różne substancje od pożywienia po roztocza w kurzu, w ogro
dzie uczulenia wziewne – pyłki kwiatowe, zarodniki pleśni, skórnesoki i włoski roślin.

Do najczęstszych alergenów zaliczamy pyłki: traw, drzew, zarodniki grzybów, paprocie,
rośliny pachnące (goździki, lilie), „chwasty”(bylice, pokrzywy), rośliny z rodziny złożo
nych (stokrotki, astry, chryzantemy, aksamitki, cynie, itp.).
Na spotkaniu przedstawione zostaną wskazania dla alergików, co jest dla nich korzystne,
obiekty ogrodowe będące źródłem potencjalnych uczuleń. Podjęta zostanie próba odpo
wiedzi na pytanie czy możliwe jest planowanie ogrodów dla osób cierpiących na alergie
i jakich zasad należy przestrzegać. Zaprezentowane zostaną również gatunki roślin jakich
należy unikać w nasadzeniach i rośliny całkowicie bezpieczne dla alergików.
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 5 grudnia 2013 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny

IInnssttyyttuutt AArrcchhiitteekkttuurryy KKrraajjoobbrraazzuu
KKaattoolliicckkii UUnniiwweerrssyytteett LLuubbeellsskkii JJaannaa PPaawwłłaa IIII

zapraszają na wykład na temat

Dr Ewa Trzaskowska, pra
cownik naukowy Instytutu Archi
tektury Krajobrazu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Zainteresowania badaw
cze lokuje w trzech dziedzinach.
Bierze udział w badaniach z zakre
su fitosocjologii, które dotyczą prze
glądu zespołów roślinnych Polski
połączonych z ich charakterystyką
florystyczną, ekologiczną i rozmiesz
czeniem; kształtowania krajobrazu
 metod waloryzacji i czynnej ochro
ny zagrożonych biocenoz. Drugi ob
szar zainteresowań badawczych do
tyczy zagadnień kształtowania
i ochrony krajobrazu otwartego.
Badania dotyczą zmian tradycyjne
go krajobrazu wiejskiego Lubelsz
czyzny. Podejmowane są działania
naprawcze tego co już zniekształ
cone, aby po pewnym czasie nie
okazało się, że skoro dany teren jest
już zdegradowany to kolejne obiek
ty wprowadzające dysharmonię już
mu nie zaszkodzą. Stosowane środ
ki korygujące wygląd wsi dotyczą
głównie roślinności. Trzeci obszar
zainteresowań obejmuje zagadnie
nia dotyczące zieleni miast, syste
mu przyrodniczego i wypoczynko
wego miast oraz jego rozwoju zrów
noważonego. Prowadzone badania
dotyczą analizy wartości krajobra
zowych i przyrodniczych, oceny sta
nu terenów zieleni w Lublinie i ich
roli w systemie wypoczynkowym
oraz ekologicznym, analizy tren
dów dotychczasowego rozwoju tak,
aby minimalizować negatywne skut

ki i nie popełniać błędów na przy
szłość. Podejmowane są także pró
by stworzenia długofalowych stra
tegii rozwoju systemu zieleni
wpisanych w politykę przestrzen
ną miasta co pozwoli na zmianę wi
zerunku miasta oraz poprawę ja
kości życia jego mieszkańców. Pro
wadzone badania mieszczą się
w zakresie ekologii miasta, roli
i funkcji roślin na terenach zieleni,
wykorzystania gatunków rodzimych
i synantropijnych w kształtowaniu
ekosystemu miast oraz projekto
waniu ogrodów naturalistycznych.
Szczególne miejsce w badaniach
zajmują rośliny i zbiorowiska sy
nantropijne oraz możliwość ich za
stosowania na trawnikach eksten
sywnych, ogrodach na dachach,
parkach.
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