
OgródOgród
podobny dopodobny do

OGRODY

Istnieje du a rzesza zwolenników 

ogrodów naturalnych, takich 

w których nie wida  r ki architekta 

krajobrazu. Co wcale nie oznacza, 

e interwencji fachowca nie by o. 

Wr cz przeciwnie. Na ladowanie 

natury nie jest takie proste, jak si

z pozoru wydaje.

naturynatury

Dziesi  lat temu Teresa i Zbigniew kupili spory area  (7731 m2) z zamia-

rem wybudowania na nim ca orocznego domu. Zaprojektowanie budynku 

oraz zagospodarowanie posesji traktowali szczególnie powa nie, wiedz c, 

e jest to schronienie na pogodn  emerytur .

Nie zra a  ich niekorzystny kszta t posesji o wymiarach 26 × 300 metrów. 

Poniewa  nie uda o im si  kupi  w wybranym rejonie posesji o korzystniej-
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szym kszta cie, postanowili zaprzyja ni

si  z d ugim pasem ugoru  gdzieniegdzie 

usianego samosiejkami sosen i brzóz. Od 

pocz tku mieli w g owach ogólny zarys 

rozplanowania dzia ki, ale potrzebowali  

konsultacji z architektami, aby potwierdzi

s uszno  swoich zamierze . Zgodnie 

z sugesti  architektów budynku  i ogrodu 

zdecydowali si  podzieli  parcel  na 

trzy strefy. Frontowa cz  posesji, przed 

budowanym domem, mia a by  najbardziej 

reprezentacyjna i ozdabia  d ugi podjazd 

zako czony rondem. Druga strefa za 

domem, który posadowiono 100 metrów od 

drogi, mia a dawa  gospodarzom wypoczy-

nek i pi kne widoki. Natomiast najdalej po-

o ona w g b dzia ki strefa mia a pozosta

w stanie prawie nienaruszonym.

Perzowisko po horyzont
– Kiedy kupili my dzia k , w 90% rós  na 

niej perz – opowiada pani Teresa. – Tylko 

perz, sosny i brzozy znosi y to nieurodzajne 

piaszczyste pod o e. Zaj ci z m em prac

zawodow , nie mieli my czasu ani specjali-

stycznej wiedzy na temat zak adania ogrodu 

na takim terenie. Wiedzieli my tylko, e

chcemy mie  ogród pasuj cy do typowej pol-

skiej wsi, z typowo polskimi ro linami. Bez 

sztywnych ywop otów, udziwnionych ro lin, 

wybrukowanych cie ek. Chcieli my, by cha-

rakterem nawi zywa  troszeczk  do dawnych 

posiad o ci ziemia skich. Wymarzyli my 

sobie niedu y staw i zale a o nam na pozo-

stawieniu jak najwi kszej liczby siewek sosen 

i brzóz, by cho  troch  zacienia y p aski ugór. 

Szukaj c fachowców od zak adania ogrodów, 

natkn li my si  na firm  specjalizuj c  si

w tworzeniu ogrodów naturalnych. I to by o

to, czego potrzebowali my.

Architekt krajobrazu Przemys aw

Socha ski upora  si  z perzem na dzia ce. 

Zgodnie z mottem swojej firmy wykorzysta

do tego celu star  metod  rekultywacji 

gleby. Zamiast stosowania rodków che-

micznych do niszczenia perzu i chwastów, 

na posesji pracowa y maszyny rolnicze 

– traktor z p ugiem, traktor z kultywatorem, 

traktor z bron . Ta metoda, cho mud-

niejsza i bardziej d ugotrwa a, szczególnie 

przypad a do gustu w a cicielom. Cieszyli 

si , e ogród tworzony jest bez u ywania 

chemii. Prace rekultywacyjne i zabiegi 

agrotechniczne trwa y rok. Przeprowadzono 

je tylko we frontalnej cz ci posesji, po-

niewa  za domem podczas budowy domu 

zdj to wierzchni  warstw  ziemi i nie by y

potrzebne.

Po usuni ciu perzu, dowieziono wywrot-

kami gliniast yzn  ziemi , któr  p ytko 

przemieszano z wierzchni  warstw  macie-

rzystego, piaszczystego gruntu. 

W ogrodzie frontalnym
Dwie s dziwe lipy, rosn ce przy g ównym 

wje dzie na posesj , kojarzy y si  w a cicie-

lom z wjazdami na posiad o ci ziemia skie, 

dlatego po konsultacji z architektem ogrodu 

postanowili pój  tym tropem.  Wzd u

centralnie po o onej drogi, prowadz cej pod 

dom, projektant posadzi  szpaler swojskich 

jarz bin. Za jarz binami na nowo za o o-

nym trawniku, mi dzy zastanymi sosnami, 

pojawi y si  równie  grupy drzew i krzewów 

ozdobnych. Zastosowano tu brzozy, irgi, 

arnowce, janowce, trawy ozdobne, czyli 

ro linno , która nie wymaga mudnej piel -

gnacji i dobrze ro nie w ubogiej glebie.

W nawi zaniu do dawnych polskich 

tradycji drog  wysypano wirem i zwie -

czono rondem.  Najbardziej eksponowan

rabat  wewn trz ronda ozdabiaj  modrzew 

odmiany Diana, kosodrzewiny, trzmieliny 

oraz any lawendy. Kontrastowa kolorystyka 

oraz wiecznie zielone ro liny sprawiaj , e

rabata jest dekoracyjna i latem, i zim .

W ogrodzie wypoczynkowym
Zanim w a ciciele postawili ca oroczny 

drewniany dom, wolne chwile sp dzali 

w male kim domku letniskowym, po o o-

nym w g bi posesji, a który obecnie s u y

jako go cinny. Przestrze  mi dzy tymi dwo-

ma domami ma charakter wypoczynkowy. 

W a ciciele i go cie nazywaj  j  wakacyjn ,

poniewa  to tutaj znajduj  si  g ówne atrak-

cje ogrodu. Najwi ksz  jest oczywi cie staw, 

w którym nie tylko mo na owi  ryby, ale 

równie  wyk pa  si . Staw o powierzchni 

300 m2 wykonano na folii. Ze wzgl du na 

zimowanie ryb i nenufary ma g boko  do 

2 metrów. Na jednym z brzegów utworzono 

p ycizn , któr  wysypano kamykami. Maj

za zadanie utrudni  wnukom w a cicieli 

wchodzenie do wody. Do budowy stawu 

Teresa i Zbigniew zatrudnili kolejnego 

fachowca, specjalizuj cego si  w tej dzie-

dzinie. To on obsadzi  ro linami równie

najbli sze otoczenie zbiornika. Stylizacja 

jest tak bliska naturze, e wszystkim wydaje 

si , i  niecka jest naturalnym zag bieniem 

gromadz cym wod  z okolicznych k.

Dooko a stawu i a  do domu mieszkalnego 

rozci ga si  trawnik. Jest to wietne miejsce 

do zabaw i gier z wnukami. Trawnik otacza-

j  rabaty z typowymi „wiejskimi” bylinami 

i kwiatami jednorocznymi (na przyk ad

aksamitkami) oraz wrzosowisko. Te rabaty 

to oczko w g owie pani Teresy. Sama je 

komponuje, sama te  dogl da. Na trawniku 

nieopodal stawu umieszczono kr g z ogni-

skiem, gdzie piecze si  kie baski i ziemniaki.

Nieopodal tarasu i wyj cia kuchennego 

pan Zbigniew, z zawodu in ynier konstruk-

tor, staropolskim obyczajem wybudowa

piwniczk  ziemn . Dla towarzyskiego 

ma e stwa, ch tnie i licznie odwiedzane-

go przez rodzin  i znajomych, taki dodat-

kowy ch odny magazyn jest nieoceniony. 

Przechowuj  tam nie tylko konfitury, 

marynaty czy nalewki domowej roboty. 

Stoj  tam równie  beczki z kapust  kiszon

i ogórkami. Latem, czekaj c na za adunek, 

drewniane beczki mocz  si  w stawie. Za 

piwniczk  architekt ogrodu za o y  pani 

Teresie rabat  z zio ami, pietruszk  i szczy-

piorkiem.  

Po przeciwleg ej do piwniczki stronie 

ogrodu, tu  za oficyn  gospodarcz ,

umieszczono niedu y sad z wytrzyma ymi 

gatunkami drzew i krzewów owocowych. 

Posadzono tam wyselekcjonowane przez 

architekta ogrodu stare gatunki jab oni, 

pigwowca, agrestu. 

Na grzyby
do w asnego m odniaka
Za domkiem go cinnym rozci ga si  naj-

bardziej dziki fragment posesji. Samosiejki 

sosen i brzóz wraz z innymi drzewami 

dosadzonymi tu przez w a cicieli utworzy y

ju  dorodny zagajnik. Mi dzy drzewami wi-

doczne s  jednak nadal achy wysmaganego 

wiatrem piasku, poro ni tego tylko k pami 

sucholubnych traw.  W a ciciele nie chcieli 

za bardzo ingerowa  w zastan  tu tkank .

Kiedy pierwszy raz w lasku pojawi y si

ma laki, utwierdzili si  w przekonaniu, e

natura poradzi sobie bez ich pomocy. 

– Ogrody podobne do natury paradoksal-

nie z biegiem czasu wymagaj  coraz mniej-

szej ilo ci prac piel gnacyjnych – wyja nia 

twórca ogrodu, Przemys aw Socha ski. 

– Tego rodzaju aran acje znakomicie si

sprawdzaj , poniewa  cz  posesji utrzy-

muje si  w stanie pó dzikim, a ro linno

yje swoim biologicznym rytmem. Do tego 

ogrodu dobra em tylko bardzo wytrzyma e

i odporne ro liny, które rzadko choruj  i nie 

wymagaj  opieki. Wyj tek stanowi  jedynie 

ró e, które na yczenie w a cicielki posa-

dzi em tu  przy domu. Ogrody naturalne 

idealnie pasuj  do wiejskich terenów i daj

du  satysfakcj  w a cicielom.
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