
• Για την επέκταση και ενοποίηση των καθιστικών 
χώρων της βεράντας τοποθετήθηκε χλοοτάπητας που σε αυτήν την 
περίπτωση λόγω της υπερβολικής σκίασης που θα επιφέρουν στο 
μέλλον τα δέντρα, δεν μπορούσε να τοποθετηθεί αληθινό γκαζόν.
• Για την ενοποίηση των χώρων η δημιουργία μονοπατιών όπου θα 
μπορεί κάποιος να οδηγείται σε κάθε γωνιά καθώς θα εξερευνά τα 
διάφορα στοιχεία του, είναι μια σημαντική επέμβαση στο χώρο.
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ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΗΠΟΣ!
10 βήματα για έναν όμορφο κήπο

Η ποιότητα και η σύνθεση του εδάφους καθορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό το ποσοστό υγρασίας που συγκρατείται στο έδαφος. 
Σε συνδυασμό με βελτιωμένα συστήματα άρδευσης γίνεται 
εξοικονόμηση νερού.

Οι πτυχιούχοι τοπιοτέχνες Φώτος Φωτίου και η Αναστασία Χαραλάμπους 
της εταιρείας Garden Masters ltd, εταιρείας που εξειδικεύεται με την 
τοπιοτέχνηση εξωτερικών χώρων, μας δίνουν συμβουλές, ως βασικά βήματα 
για τη δημιουργία ενός κήπου με λιγότερες ανάγκες σε νερό.

Ε π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :  Ρ ΟΔΟΥΛ Α Κ Υ Π Ρ Ι Α ΝΟΥ

• Το σημαντικότερο είναι 
η προσπάθεια που πρέπει 
να καταβάλει ο πτυχιούχος 
Τοπιοτέχνης για να εξηγήσει 
στον κάθε πελάτη την ανάγκη 
για εξοικονόμηση νερού βάσει 
και των συνθηκών που επικρα-
τούν στην Κύπρο.
• Εάν χρησιμοποιήσουμε υλικά 
εδαφοκάλυψης όπως χαλίκια/ 
βότσαλα, θα μειώσουμε έτσι τη 
θερμοκρασία του χώματος και 
την εξάτμιση από τον ήλιο.
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Ο σωστΟσ σχεδιασμΟσ τΟυ χωρΟυ παιζει σημαντικΟ 
ρΟλΟ στην εξΟικΟνΟμηση τΟυ νερΟυ. πρεπει παραλ-
ληλα να λαμβανεται υπΟψη Ο πρΟσανατΟλισμΟσ 
και η περιΟχη (βΟυνΟ, θαλασσα κτλ.). 

Είναι καλό να 
γίνεται περιο-
ρισμός στον 
χλοοτάπητα αφού 
απαιτεί ψηλές ανά-
γκες σε νερό. Θα 
μπορούσαμε σε 

σημεία που υπάρχει 
γκαζόν να φυτέ-
ψουμε ανθεκτικά 

φυτά εδαφοκάλυ-
ψης, να τοποθε-

τηθούν χαλίκια με 
γεωύφασμα για τη 
μείωση των χόρ-
των και να γίνουν 

αραιές φυτεύσεις με 
θάμνους.

Πρέπει να γίνεται μια 
σωστή επιλογή φυτών 
για μεσογειακό κήπο, 
φυτά δηλαδή που αντέ-
χουν τις κλιματικές συν-
θήκες της Κύπρου.

Ο τρΟπΟσ πΟυ διαμΟρφωνΟυμε εναν κηπΟ ειναι αναλΟγα 
με τισ αναγκεσ των ιδιΟκτητων, τΟν διαθεσιμΟ εξωτερικΟ 
χωρΟ πΟυ εχει και τΟν πρΟϋπΟλΟγισμΟ πΟυ διαθετει, συμ-
φωνα παντα με τισ αρχεσ τησ αρχιτεκτΟνικησ τΟπιΟυ. 7
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Προτιμήστε να ποτί-
ζετε τις πρωινές ώρες 
(πέντε το πρωί ) προ-
κειμένου να αξιοποιούν 
τα φυτά κάθε σταγόνα 
που τους παρέχεται και 
να έχουμε τη λιγότερη 
δυνατή εξάτμιση.
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