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Една градина стимулира всички сетива, но визуалното 
въздействие е най-силно. А за него голям принос имат 
цветовете на листата и растенията, кората и плодо-
вете на дърветата, настилките,  градинските мебели, 
оградите.  Цветът може да успокоява или да вълнува, 
може да бъде акцент или елегантен приглушен фон. Той 
помага за превръщането на градинската сценография в 
спокойно място за уединение и съзерцание или в дръзко, 
готово за парти пространство. Разбирането на основ-
ните дизайн принципи е важно: така ще получите хармо-
ничен резултат и комфорт. Ако знаете правилата, може 
да ги нарушите по интелигентен начин. В крайна сметка, 
най-важно за всеки е да се чувства добре в градината си.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ
Както знаем, цветният спектър е разделен на две час-
ти: син и жълт или студен и топъл. Студеният включва 
синьо-белите, синьо-розовите, лилавите, тъмночервени-
те, сините цветове. В жълтия сектор влизат кремаво-
белите, бежовите, оранжево-розовите, аленочервените, 
оранжевите и жълтите цветове.  Ярките цветове са 
много подходящи за привличане на вниманието към час-
ти на градината, които бихте искали да подчертаете, 
например: преден вход, подредени цветни лехи, кът за ся-
дане или произведения на изкуството. Те придават праз-
нично усещане и предразполагат към парти настроение.
Студените цветове създават успокояваща и спокойна 
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атмосфера, въздействат охлаждащо. Подходящи са, 
когато искаме да създадем съзерцателно настроение, 
възможност за отпускане и освобождаване от стреса. 
Тези нюанси  се съчетават чудесно с мека музика и тих 
разговор и са добър избор за оформяне на пространства, 
предназначени за общуване и свързване. 
В зависимост от силата на контраста и наситеността 
на цвета, желаният цветен ефект може да е смел и екс-
периментален или пък деликатен и сдържан. Подбирайки 
палитрата за градината, е важно да се съобразим и със 
светлината. В държавите със слаба светлина или свет-
лина със синкав нюанс е добре да се наблегне на пастелни-
те цветове като бледорозови, лилави и синьо-сиви. Там, 
където слънцето грее по-ярко, като на Средиземномори-
ето или в Калифорния например, бледите цветове изглеж-
дат като “избледнели” на силната слънчевата светлина и 
силно въздействат по-ярките тонове.
ИГРА С ПЕРСПЕКТИВАТА
Ярките цветове могат оптически да намалят простран-
ствата. Ако имате голяма площ и искате да  я „смалите”, 
можете да го направите,  като използвате  растения с 

яркочервени, наситено оранжеви или жълти цветове и 
листа като заден план, с което ще “приближите” засаде-
ното. От своя страна студените цветове създават илю-
зия за по-голямо от реалното пространство.  
Силен цвят може да се използва, за да се отведе погледът 
до конкретна част на градината.  За да създадем усеща-
не за по-голяма площ, на преден план можем да посадим  
червени рози например, а в по-отдалечена част – сини или 
лилави  растения.  
 ЕДНОЦВЕТНАТА СХЕМА
Най-лесната цветна схема, която можем да направим, е 
монохроматичната. Създаването на градина от един- 
единствен цвят освобождава от риска да направим не-
хармонични съчетания. Едноцветната градина в никакъв 
случай не е скучна и монотонна, тя може да е задълбочена 
и интересна. И винаги ефектна и елегантна. В нея може-
те да “играете” само с един цвят или да се комбинират 
негови нюанси. Ако решите да усложните цветното пре-
дизвикателство, можете да включите в избора си анало-
гични цветове (съседни цветове в цветната схема като 
червено и оранжево, оранжево и жълто, жълто и зелено, 

зелено и синьо, синьо и виолетово,червено). Ако правите 
синя градина, можете да добавите също розово и лилаво, 
както и бледожълто. Въздействието се  подсилва с раз-
ширяване на палитрата от растителен материал, като 
същевременно подкрепите топлото или студеното зву-
чене, дръзкото или мекото настроение, можете да доба-
вите и неутрални цветове – бяло,  сиво или сребристо.
СИНЯТА ГРАДИНА
Синият цвят е нетрадиционен, може би защото е най-
малко разпространеният в природата и ако решим да 
направим едноцветната синя градина, тя ще е уникална. 
В зависимост от климата, светлината и от начина на 
използване, комбинацията между успокояващо синьо и 
ободряващо зелено могат да въздействат релаксиращо, 
екзотично или охлаждащо. В градината може да има сини 
акценти - синя  възглавница, синя къща за птици, скулп-
тура, мебели, синя стена или стенна рисунка и мозайка 
с много синьо.  В зависимост от замисъла можем да под-
ходим минималистично и да използваме еднакви сини 

растения от един вид или растения във всички нюанси 
на синьото. Или пък да направим комбинации с нюанси на 
лилаво и розово, да допълним с растения със сребристи, 
бели или сивкави листа. Градината въздейства като синя 
и когато в нея се използват бледолимонено жълто или 
бяло. Тюркоазеният нюанс  може да допълни зеленото. В 
комбинация с тъмносиньо - например с теменужки или ло-
белия, звучи класически морско. Когато съчетаем тюрко-
азени на цвят съдове и градински мебели с лавандула или 
бледорозови цветя, въздействието е меко и женствено.
Растения със сини цветове има сред едногодишните и 
многогодишните цветя, храстите, дърветата и увив-
ните растения, съществуват и синкави декоративни 
треви и почвопокривни растения.  Ако искаме да поигра-
ем с перспективата, за отдалечаващ се ефект на заден 
план може да засадим растения в по-светлите нюанси 
на синьото и по-дребните цветчета. А за приближаващ 
ефект -  по-големи групи растения или такива с едри сини 
цветове. 
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