
A természettől a kertig

A kert a természet, a táj esszenciája.  Magánkertjeinkben természet közeli növény együttesek összeállítására, honos fajok és élőhelyek mintaként történő 
felhasználására törekszünk. 

A Fővárosi Állat- és Növénykert jelentős értéket képviselő botanikai élőgyűjtemény is, amelynek megújítására két ütemben került sor. Az élőhely- és 
gyűjteményrekonstrukciók a természetvédelmi és ökológiai szemléletű nevelésre is nagy hangsúlyt fektettek. 
A Nagy-tó vizes élőhely rekonstrukció során megvalósult a több mint 150 éve kialakított állatkerti tó teljes megújítása, és tájképi látványainak feltárása. Az itt élő 
madarak számára háborítatlan, a látogatóktól elválasztott természetközeli élőhelyüket megidéző élőhely kerültek kialakításra. A tó medre és partja természet 
közeli kialakítást kapott, vízparti zonációval, amely megszűnő természetes élőhelyekről került betelepítésre.
A Sziklakerti speciális élőhely rekonstrukcióval egyedülálló sziklakert került kialakításra (nagy léptékű sziklakibúvásokkal) a kistájra jellemző kőzet felhasználásával, 
nyílt- és zárt sziklagyepek és a karsztbokorerdő létrehozásával. A sziklakertben ex situ védelemre alkalmas élőhelyek jöttek létre, amelyeket veszélyeztetett és 
megszűnő természetes élőhelyekről származó sziklagyepekkel telepíttettünk be.

A Szent Lukács Gyógyfürdő gyógyudvaránál három fő gondolat vezérelt minket: visszahozni az udvar régi, századfordulós hangulatát, lekerekített virágágyait; 
segíteni a tájékozódást az ORFI és a fürdő szövevényes épületei között, ill. minél több élő növényt, zöldfelületet csempészni a belső udvarba. Mindezek mellett 
össze kellett hangoljuk a két intézmény: a kórház és a fürdő által támasztott igényeket (betegszállítás, mentők közlekedése, kerékpártárolók, rekreáció).
A száz éves platánokat puszpáng ágyásokkal hangsúlyoztuk. Az udvar bazalt kiskocka burkolatot kapott, kanyargós utacskákkal kiegészítve. Az ivócsarnok körül 
koncentrikus körökben elrendezett, hullámzó növényágyakat hoztunk létre sok évelővel és árnyéki gyeppótlóval. 

Az Állatorvosi Egyetem kampuszának megújítása során az egyöntetűen aszfalttal burkolt udvar helyén a közlekedési rendet hangsúlyozó, a gyalogos 
felületeket díszburkolattal elválasztó térszervezés jött létre. A régi, műemléki téglaépületek hangulatához igazodó íves vonalvezetésű burkolatokat és hullámzó 
puszpángpárnákkal, illetve díszfüvekkel, hagymásokkal és évelőkkel intenzíven beültetett zöldfelületeket alakítottunk ki.  A sarkokat magnóliák és többtörzses 
júdásfák hangsúlyozzák. A bejárati térnél lévő Bika-szobrot a homokpusztát megidéző környezetbe ágyaztuk. A rendezvénytérként is használatos dísztér terméskő 
burkolatot és vízarchitektúrát kapott. A diákoknak közös tanulásra, és beszélgetésre való helyeket hoztunk létre a diákközpont udvarán és az épület mellett 
kialakított faburkolatú terasszal.
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