
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
 16 stycznia 2014 r.
Ptaki w mieście i ogrodzie, prowadzenie  Magdalena Lubiarz
 23 stycznia 2014 r.
Owady w mieście , prowadzenie  Magdalena Lubiarz
 30 stycznia 2014 r.
Nasi sprzymierzeńcy w ogrodach i parkach, prowadzenie  Marek Solski
 6 lutego 2014 r.
Stawy kąpielowe , prowadzenie  Ewa Trzaskowska
 13 lutego 2014 r.
Holenderskie ogrody cebulowe, prowadzenie  Katarzyna Karczmarz
 20 lutego 2014 r.
Ochrona roślin bez chemii, prowadzenie  Marek Solski
 2277 lluutteeggoo 22001144 rr..
OOggrrooddyy ddeesszzcczzoowwee,, pprroowwaaddzzeenniiee  EEwwaa TTrrzzaasskkoowwsskkaa
 6 marca 2014 r.
Niezwykłe parki i ogrody, prowadzenie  Paweł Adamiec
 13 marca 2014 r.
Rośliny chronione i trujące w ogrodach, prowadzenie  Ewa MackośIwaszko
 20 marca 2014 r.
Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta, prowadzenie  Jan Kamiński
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Ogrody deszczowe

Zapraszamy



Spotkanie odbędzie się
w czwartek 27 lutego 2014 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
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W miastach wody opadowe są od
prowadzane przede wszystkim do ka
nalizacji burzowej. Przy obfitych opa
dach, w krótkim czasie, woda dopły
wa do już przepełnionych studzienek
kanalizacji deszczowej, powodując
podtopienia i powodzie, skutkujące
znacznymi stratami mienia i parali
żem miast. Jednocześnie odpływ wo
dy do kanalizacji powoduje deficyty
wody często już kilkadziesiąt godzin
później, co pogarsza warunki życia
w miastach. Niezbędne jest poszuki
wanie i popularyzacja dobrych prak
tyk zrównoważonego zagospodaro
wania wody deszczowej w celu za
pewnienia korzystnych warunków dla

rozwoju roślinności i przez to popra
wy klimatu w miastach. Rozwiązania
oparte na włączeniu procesów ekolo
gicznych i obiegu wody w infrastruk
turę oraz funkcje miast są propono
wane m.in. przez ekohydrologię. Ist
nieje wiele sposobów na zmniejszenie
odpływu wody, ale ogrody deszczowe
mogą być najpiękniejszą z nich.

Ogród deszczowy jest jak misa lub
basen, który przechwytuje wodę desz
czową z dachów, chodników i podjaz
dów. W ogrodach deszczowych wyko
rzystywane są rodzime gatunki roślin,
któr mogą się stać swoistymi minire
zerwatami, zwiększającymi różnorod
ność biologiczną.

Prowadzenie ddrr EEwwaa TTrrzzaasskkoowwsskkaa

Dr Ewa Trzaskowska, pracownik naukowy Instytutu Architektury Krajo
brazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania ba
dawcze lokuje w trzech dziedzinach. Bierze udział w badaniach z zakresu fitosocjo
logii, które dotyczą przeglądu zespołów roślinnych Polski połączonych z ich charak
terystyką florystyczną, ekologiczną i rozmieszczeniem; kształtowania krajobrazu 
metod waloryzacji i czynnej ochrony zagrożonych biocenoz. Drugi obszar zaintere
sowań badawczych dotyczy zagadnień kształtowania i ochrony krajobrazu otwarte
go. Badania dotyczą zmian tradycyjnego krajobrazu wiejskiego Lubelszczyzny. Po
dejmowane są działania naprawcze tego co już zniekształcone, aby po pewnym cza
sie nie okazało się, że skoro dany teren jest już zdegradowany to kolejne obiekty
wprowadzające dysharmonię już mu nie zaszkodzą. Stosowane środki korygujące
wygląd wsi dotyczą głównie roślinności. Trzeci obszar zainteresowań obejmuje za
gadnienia dotyczące zieleni miast, systemu przyrodniczego i wypoczynkowego miast
oraz jego rozwoju zrównoważonego. Prowadzone badania dotyczą analizy wartości
krajobrazowych i przyrodniczych, oceny stanu terenów zieleni w Lublinie i ich roli
w systemie wypoczynkowym oraz ekologicznym, analizy trendów dotychczasowego
rozwoju tak, aby minimalizować negatywne skutki i nie popełniać błędów na przy
szłość. Podejmowane są także próby stworzenia długofalowych strategii rozwoju sys
temu zieleni wpisanych w politykę przestrzenną miasta co pozwoli na zmianę wize
runku miasta oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców. Prowadzone badania
mieszczą się w zakresie ekologii miasta, roli i funkcji roślin na terenach zieleni, wy
korzystania gatunków rodzimych i synantropijnych w kształtowaniu ekosystemu
miast oraz projektowaniu ogrodów naturalistycznych. Szczególne miejsce w bada
niach zajmują rośliny i zbiorowiska synantropijne oraz możliwość ich zastosowania
na trawnikach ekstensywnych, ogrodach na dachach, parkach.
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