
Доброго дня! 

Хочу поділитися враженнями з відвідин демонстаційно-освітнього (LAND) пермакультурного центру в 

рамках програми WWOOF (всесвітні можливості на органічних фермах. Ділянка розміром 40 соток 

знаходиться у західній Шотландії та належить родині Тайлерів: Едварду, Каріні та Пітеру. Для того, 

щоб долучитися до мережі LAND принаймні один з господарів має пройти курс пермакультурного 

дизайну + мати розроблений та втілений дизайнерський проект господарства (це перевіряється 

координатором). 

 

Ділянка, яка ще 10 років тому була пасовищем, оточена фермами, де на вільному випасі тримають 

різноманітну худобу – овець, хайлендів (давня шотландська порода корів) та альпак. Посадкам не 

більше 5 років. 

  
Будинок знаходиться майже на верхівці пагорба на узбережжі океану. 

https://www.permaculture.org.uk/land
https://www.wwoof.org.uk/


  
З південного та східного боків будинок має дві оранжереї для вирощування ніжних рослин (виноград, 

болгарський перець) та для пасивного обігріву будинку – оранжереї мають масивні кам’яну та 

цементну підлогу – термальні маси, та сполучені з будинком для передачі тепла. Численні вікна з 

півдня пропускають багато світла у кожну кімнату. Також на даху розміщений сонячний водонагрівач, 

нагріта вода з якого зберігається в добре ізольованій 500-літровій цистерні. Навіть у дощовому 

мікрокліматі Шотландії будинок має гарячу воду протягом пів року для родини з трьох людей та для 

волонтерів. 

  
Багато рослин вирощуються у підручних ящиках або пересаджуються з городу в ящики пізньої осені 

та вирощуються протягом зими в оранжереї. Таким чином родина круглий рік повністю забезпечує 

себе зеленню салатів, салатного цикорію, листової капусти (кейл), мангольду, бурячника, овочевої 

лободи, щавлів тощо 

  
З західного боку (моря) – велике панорамне вікно, а з північного – невеликі вікна для огляду. 



  
Води з будинку: чорні (з туалету, які попередньо проходять мікробіологічну обробку у септику) та сірі 

(кухня, душ) потрапляють до двох штучних заплав. 

  
Потім проходять перфорованою трубою з патрубками через живопліт з верби. 

Та потрапляють до останньої заплави, нижче якої розташовується ще один вербовий живопліт та 

живокіст, які всмоктують залишки води. Хоча ця система часто звіться очеретяні грядки, господарі 

намагалися відтворити всю різноманітність місцевих болотяних рослин. Це важлива ніша для дикої 

природи на ділянці. 



  
Дощова вода з одного боку даху збирається у 5000-літрову цистерну та використовуються для 

змивання в туалеті та прання. Вода з іншого боку даху (та перелив з цистерни) спрямовується до двох 

поєднаних ставків (вистелених плівкою поверх будівельного текстилю). Ставки неглибокі і призначені 

для існування дикої природи – мисливців на шкідників, вода для пиття птахів та кажанів. Основна 

ідея щодо рослинності ставків – різноманітність місцевих видів. (Варто зазначити, що комарі в даній 

місцевості не водяться.) 

  
Нижче побудовані дві валоканави - траншеї нерівної форми, оскільки вони прокладені по 

горизонталях - куди спрямовується перелив з озер (у випадку дуже сильних злив). Основна ж роль 

валоканав у цьому кліматі – дренаж, бо дощі тут йдуть ледь не кожен день. 



  
Для цієї ж мети для кращого прогріву грядки зроблені піднятими. Зазвичай вони завішуються сіткою 

для захисту від вітру та курей. Овочі мульчуються лише на зиму (для цього зокрема використовуються 

водорості з моря – джерело мікроелементів), бо у вологому кліматі під мульчею розводиться багато 

слимаків.  

 

 
Закладено кілька лісосадів (багатоярусні посадки). Кількість та висота ярусів визначаються 

невеликими розмірами ділянки та сильними вітрами, що обмежують висоту дерев. 



На передньому плані артишок 

 
 

 

 

На ділянці багато диких та культурних квітів (приваблення корисних комах). Живопліт також 

складений з різноманітних квітучих кущів. Господар намагається повернути типові для даної 

місцевості види (ліщина, вільха, черемха тощо) на противагу типовим тут густим посадкам ялини без 

підліску, де майже нічого окрім ялини не живе. 

  
Оскільки штормові вітри несуть сіль, яка шкодить рослинам, з південного та західного боків посадки 

захищені живоплотами: 



  
Едвард – пермакультурних дизайнер – розробив міський сад біля місцевої лікарні (машини швидкої 

допомоги, до речі, їздять на електриці). Садом опікуються місцеві волонтери – кожен бажаючий 

отримує власну грядку для вирощування городини. Але важливішим є соціальний компонент – сусіди 

регулярно збираються, готують спільну їжу на літній кухоньці з вирощених тут же рослин та яєць з 

маленького курника, спілкуються, планують розвиток саду та обговорюють нагальні справи. Родини 

приходять з дітьми, які бавляться та долучаються до садівництва. Тут знайде комфортне місце для 

відпочинку та спілкування з природою і випадковий перехожий (третину саду відведено для лісових 

дерев, комах та птахів). 

 



Будинок для комах 

  
Притулок для дикої природи 

 

 

 

Ще деякі фотки: 



 

Дах зі сланцю 

 

  

 

Вільшанка, що залетіла в оранжерею 

 
Суниці (alpine strawberry). Зверніть увагу, що 
багато рослин висаджено невеликими цільними 
острівцями щоб не лишалося місця для бур’янів 
та для збільшення ефекту межі від взаємодії з 
іншими культурами. 

Бурачник (з білими квітками), їстівна лобода та 
щавель. 



 

 
Черсак – дворічник, насінням якого харчуються 
птахи взимку. 

 

Захід сонця та місяць з панорамного вікна. 

 

Мульчування пресованими плитами, що 
лишилися після будівництва. Загалом грядки 
майже не мульчують через вологість та для 
запобіганя розмноження слимаків. 

Три курки (це мінімальний розмір стаї) успішно 
контролюють слимаків, поїдаючи їхні яйця, не 
пошкоджуючи при цьому городину (молоді сходи 
накриваються сіткою, а деякі грядки нею 
огороджені). 



  
Городні доріжки – постійне джерело мульчі та 
компосту. Бур’яни успішно добувають з поживні 
речовини з ґрунтів та затримують можливий їх 
стік з грядок. Зрештою, вся пожива опиняються 
на грядках.

 

Будиночок для кажанів. Вузька щілина знизу не 
дає до них дістатися хижакам. 

 

Природні ліси Шотландії – ліщина, дуб і сосна. 
Відростання ліщини після рубки парості. Багато 
мохів, лишайників, печінників. 

 

 

 

 


