Kim jest architekt krajobrazu?
Kontakt z zielenią jest szalenie ważny dla człowieka, zwłaszcza w przestrzeni miejskie gdzie
zmęczeni zgiełkiem, poszukujemy spokoju w coraz lepiej przystosowanych do tych celów
skwerach i parkach. Nie mniej ciekawe są ogrody umieszczane na dachach budynków czy
nawet przy naszych posesjach. Zadaniem architekt krajobrazu jest połączenie budownictwa
z jego otoczeniem.
Na czym polega praca architekta krajobrazu?
Ranga zawodu architekta krajobrazu najprawdopodobniej będzie rosnąć. W Polsce i nie tylko
coraz bardziej docenia się obecność przyrody w codziennym życiu, wprowadzanie idei
zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzeni miast, ale też pojedynczych zleceń.
Materiałami, z którymi pracuje są nie tylko rośliny, ale też woda, rzeźba terenu, oświetlenie
i elementy architektoniczne.

•

Architekci krajobrazu zajmują się m.in.:
opracowywaniem i nadzorowaniem realizacji projektów: ogrodów przy domach
i rezydencjach, ogrodów na dziedzińcach, dachach, ogrodów przy rezydencjach;

•

opracowywaniem i nadzorowaniem realizacji projektów parków publicznych, ogrodów
osiedlowych, skwerów, bulwarów, placów zabaw, ogrodów botanicznych, wystaw
ogrodniczych;

•

kształtowaniem krajobrazu w przestrzeni publicznej - wokół budynków użyteczności
publicznej i w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;

•

opracowywaniem projektów zieleni miejskiej;
Kto nadaje się do pracy architekta krajobrazu?
Jeśli myślisz o tym zawodzie, będziesz musiał stać się jednocześnie
(nie koniecznie od razu  ) :

•

Artystą - z rozbudowanym zmysłem estetyki, ale poskromionym względami praktycznymi.
Niezbędna jest też umiejętność rysowania i wizualizacji przestrzennej.

•

Przyrodnikiem - chodzi tu nie tylko o zamiłowanie do natury, ale doskonałą znajomość
materiału, z którym pracujesz. Architekt krajobrazu powinien znać rośliny, ich wygląd,
wytrzymałość w różnych warunkach, podłoże i ukształtowanie terenu, jakiego potrzebują,
a przede wszystkim ich użyteczność dla danego miejsca i celu.

•

Umysłem ścisłym - nie można wyobrazić sobie architektury bez matematyki, pomiarów i
obliczeń.

•

Społecznikiem - nadrzędnym celem projektów, nad którymi pracuje architekt jest ich
użyteczność dla człowieka, mieszkańców danego obszaru i wszystkich, którzy będą z niego
korzystać.

Wykształcenie architekta krajobrazu
Oczywistym elementem wykształcenia architekta krajobrazu jest ukończenie studiów na tym
właśnie kierunku, ale zawsze przydadzą się dodatkowe kursy, czy warsztaty.
Zarobki architekta krajobrazu
Oczywiście architekt krajobrazu może zarabiać różnie, zależnie od zajmowanego
stanowiska, liczby zleceń i miejsca zatrudnienia. Inaczej zarabia architekt zatrudniony w
jednostkach administracji, zajmujący się zielenią miejską, inaczej doradca i projektant zieleni
pracujący dla firmy deweloperskiej, a inaczej projektant ogrodu indywidualnego
zleceniodawcy. Średnia miesięcznych zarobków kształtuje się w przedziale 3-6 tys. zł.
W poniższym linku znajdują się przykłady ciekawych rozwiązań z dziedziny architektury
krajobrazu:
Ogrody na dachach

