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Мета і завдання. Метою роботи є виявлення способів використання моху у 

ландшафтному дизайні.  

Завдання дослідження: 1) дати загальну характеристику моху; 2) сформувати 

напрямки використання моху в ландшафтному дизайні. 

Об’єктом та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження виступає мох. 

Предмет дослідження – напрямки використання моху у ландшафтному дизайні. 

Методи та засоби дослідження.  Для досягнення поставленої мети 

використано системний підхід, який дозволив цілісно розглянути напрямки 

використання моху в створенні ландшафтного дизайну. Практичне значення 

дослідження полягає у можливості створення ландшафтного дизайну з використанням 

моху, яке буде формувати декоративну сутність природного озеленення. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. У роботі 

вперше окреслено та комплексно розглянуто напрямки використання моху у 

ландшафтному дизайні, які полегшують роботу дизайнера. 

Результати дослідження. Мох – вічнозелена рослина та унікальний 

представник флори. Він відрізняється від стандартних рослин не тільки будовою, а й 

способом життя. Це витривала рослина, яка широко використовується як спосіб 

декорування у ландшафтному дизайні. Крім того мох використовують як для 
горизонтального, так і для вертикального озеленення [5]. 

Висаджувати на ділянці мох є досить практичним заняттям, адже він є 

невибагливим і може довго утримувати вологу. Він зростає навіть у тих місцях, де 

іншим рослинам вирости важко. Для їхнього гарного розвитку потрібно три фактори: 

температура, волога, сонячне світло. Якщо ці фактори дотримані, тоді рослина зможе 

нормально розвиватись [1]. 

Навіть взимку мох може при відносно невеликій температурі розвиватися, 

створюючи зелені ділянки. Мох може бути гідною заміною газону, вимагає набагато 

менше витрат і виходу, а також надає закінчений вигляд ділянці. 

Різноманіття кольорів та фактур моху сприяє ландшафтній творчості. З його 

допомогою можна створювати дивовижні композиції. У дизайні саду мох 

застосовується з різною метою: для озеленення ділянки, створення замшілих окремих 

архітектурних елементів, збагачення вологою ґрунту та оздоровлення мікроклімату. 

Існує безліч способів використання моху в ландшафтному дизайні: прикраса водойми, 

стежок, будинків, деяких елементів декору і т. д. [2]. Дуже часто створюються цілі 

клумби і сади з цієї рослини, які виглядають акуратно і красиво.  

Напрями використання моху у створенні ландшафтного дизайну наступні: 

1) Ця рослина придатна для покриття цілісного ландшафту суцільною 

площиною. Мох дуже зручно використовувати для галявини: по-перше, його не треба 

стригти, по-друге, мох виглядає більш естетично, по-третє, такі галявини здатні краще 

утримувати вологу в землі і підживлювати її корисними компонентами. Мох вдало 

приховує всі недоліки ландшафту і візуально підправляє нерівності.  

2) Мох зручний для заповнення просторів між елементами ландшафту: 

плитками, доріжками, стежками. Такий прийом приховає нерівності швів і пом'якшить 
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загальний вигляд. Ефектно виглядає мох в ландшафтному дизайні на різних кам‘яних 

будівлях і структурах [4]. Мохом прикрашаються дахи будинків, що надає місцю 

додаткову прохолоду. Якщо на ділянці є проблемний ґрунт, то для такої землі 

створюються клумби з моху.  

3) Для декорування водойм застосовують різні види моху, так як ці рослини 

дуже люблять вологу. Сприятливими умовами для його зростання вважається тінь. Для 

оформлення водойм рослини розташовують щільно, а ті місця, де неможливо 

відростити мох, покривають декоративними камінчиками. 

Для декорування фонтанів, скульптур, стін і  кам‘яних ваз, які  розташовуються 

на вологій і тінистій ділянці, також можливе використання моху. Особливо гармонійно 

виглядає це, якщо дизайн виконаний в ретро-стилі: мох візуально зістарює об‘єкти. Цю 

рослину практично завжди використовують в японському саду. 

Для вирощування моху в саду придатна абсолютно будь-яка ділянка – всупереч 

усталеному стереотипу волога і тінь не є обов'язковими умовами його зростання. Існує 

безліч видів мохів, здатних рости на відкритих, добре освітлених і навіть посушливих 

ділянках. 

Мохи невибагливі до ґрунту, їм не потрібно постійну увагу і ретельний догляд. 

Удобрювати землю не треба, від шкідників позбавлятися і лікувати рослини теж не 

доведеться – мох можна вважати ідеальним мешканцем саду. Між іншим, мох є 

індикатором екологічності – якщо він прижився на ділянці, значить все в порядку в тій 

місцевості, де розташовується сад [3]. В сучасних ландшафтах мох пом'якшує 

геометричні грубі фактури бетонних елементів. 

Висновки. Важливу роль у проектуванні ландшафту надають способам і 

напрямам використання моху: покривна здатність, декорування, заповнення простору. 

Мох виступає інноваційним та екологічним рішенням для декорування ландшафту. 

Особливості способів використання моху в ландшафтному дизайні потребують 

ґрунтовного дослідження. 
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