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OGRODY

Wraz z ocieplaniem si  klimatu ro nie w Polsce rzesza zwolenników 

budowania w przydomowych ogrodach basenów pod chmurk .

Nie odstraszaj  ich nawet pojedyncze deszczowe lata. Czy warto 

budowa  ogrodowe p ywalnie i jak si  sprawdzaj  w naszych warunkach 

klimatycznych? Oto opinia posiadaczy takiego obiektu.

chmurkchmurk

Maria i Jan nie od razu wybudowali basen 

w ogrodzie. Zrobili to dopiero po kilku latach 

od przeprowadzki do nowo wybudowanego 

domu. Chocia  mieli ju  na posesji du y

taras, wygodn  wolno stoj c  altan , kolekcj

ciekawych ro lin, warzywnik i oczko wodne, 

nadal czego  im brakowa o. Okaza o si , e

w a nie k pielowego basenu. Z biegiem czasu 

po prostu coraz bardziej przekonywali si , e

nowoczesny przydomowy ogród powinien 

dostarcza  w a cicielom nie tylko wra e

estetycznych i u ytkowych – ale równie

stwarza  mo liwo ci do uprawiania sportu. 

I trudno nie przyzna  im racji.

Pierwsze kroki
Dzia ka ma powierzchni  2200 metrów kwa-

dratowych. Po odj ciu powierzchni zaj tej 

przez parterowy dom, altan  oraz podjazdy 

i cie ki, do obsadzenia zieleni  pozosta o

1000 m2 gruntu.  To wystarczaj co du o, by 

znalaz o si  miejsce na wszystkie wymienio-

ne wy ej elementy architektoniczne ogrodu, 

w czaj c w to rozleg y trawnik z basenem 

k pielowym. Zanim jednak powsta y, Maria 

i Jan musieli najpierw starannie przygotowa

teren na posesji. 

Wymaga  tego gliniasty i okresowo pod-

mok y grunt. Na dodatek za domem istnia o

naturalne zag bienie terenu, które ci ga o

Lilianna Jampolska
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z okolicznych pól nadmiar wody podskórnej. 

Trzeba by o odwodni  ca  dzia k  i wyrów-

na  j  do poziomu wyasfaltowanej drogi.  

Cierpliwie dowo ono wi c wywrotkami now

ziemi  i rozrzucano warstwa po warstwie. 

Przed frontem domu warstwa przepuszczalnej 

ziemi si gn a grubo ci 50 centymetrów, 

ale w niektórych miejscach za nim – nawet 

jednego metra. 

Przy okazji tych prac z dowiezionej ziemi 

wyprofilowano podniesione skarpy przy 

naro nikach domu i tarasie oraz w okolicy 

zaplanowanego oczka wodnego. Równolegle 

wokó  ogrodzenia wykopano rowy odwad-

niaj ce, które pod czono do g ównego rowu 

melioracyjnego. Wszystkie te dzia ania zabez-

pieczy y dzia k  przed zalewaniem.

Murowan  altan  wybudowano ju  podczas 

wznoszenia budynku mieszkalnego. Celowo 

umieszczono j  w pó nocno-zachodnim 

naro niku, w wide kach murowanego ogro-

dzenia, by chroni a u ytkowników przed za-

chodnimi wiatrami. Maria i Jan wiedzieli ju ,

e bywaj  dni, kiedy na tarasie, usytuowanym 

wzd u  ca ej elewacji ogrodowej (o d ugo ci 

a  22 metrów), jest zbyt wietrznie i mo e si

tu le wypoczywa . Tak e grill postanowili 

przenie  do oddalonej od domu altany, by 

dym nie dostawa  si  do wn trz przez du e

przeszklenia. I nie a uj adnej z decyzji.

Walka z kretami
Posesj  Marii i Jana jeszcze kilka lat temu 

otacza y pola i ki. Teraz powstaj  tu domy 

jednorodzinne. Zaraz po zasianiu rozleg ych 

trawników i za o eniu na jego obrze ach 

rabat z zieleni , w ogrodzie pojawi y si  krety 

i nornice. Krety skutecznie zniszczy y nowo 

za o on  muraw , a nornice zdziesi tkowa y

cebulki tulipanów i innych kwiatów. Có

wi c by o robi , kiedy nie sprawdza y si

adne zalecane metody pozbycia si  ich 

z ogrodu? W trzecim roku po przeprowadzce 

w a ciciele zdecydowali si  na zdj cie 

istniej cej murawy i roz o enie siatki przeciw 

gryzoniom. I dwa lata cieszyli si  z efektu! 

Niestety, pó niej do ogrodu znowu zawitali 

nieproszeni go cie. Okaza o si , e siatka 

przeciw kretom zosta a zakopana zbyt 

g boko (15 cm), podczas gdy powinna 

znajdowa  si  w strefie korzenienia si  trawy. 

Wystarczy a jaka  niedu a szpara w podmu-

rówce ogrodzenia, by krety znalaz y now

furtk  do ogrodu. 

Obecnie w a cicielom pozostaje nadzieja, 

e zdo aj  od owi  (i wywie  do lasu) chro-

nione szkodniki oraz e je li dooko a posesji 

powstan  nowe domy i g ste „zasieki” z ogro-

dze , gryzonie przestan  zapuszcza  si

w g b zamieszkanego osiedla. Pocieszeniem 

dla nich jest fakt, e podczas modernizacji 

trawnika zamontowali instalacj  automatycz-

nego nawadniania, której wcze niej nie by o. 

W du ym ogrodzie bardzo si  przydaje. 

Przyjemno  z posiadania 
ogrodu 
Pan Jan lubi pracowa  w ogrodzie. Koniecznie 

chcia  mie  oczko wodne oraz niedu y

warzywnik i kilka drzew owocowych. 

W asnor czne uprawianie ro lin u ytkowych, 

a potem ich spo ywanie, sprawia mu wyj tko-

w  rado  i satysfakcj .

Ogródek warzywny za o y  w miejscu 

idealnym do uprawy ciep olubnych ro lin. 

Pod wysokim murowanym ogrodzeniem 

z wystaw  po udniow  zio a, pomidory 

i ogórki dojrzewaj  szybciej i wspaniale 

owocuj . Dodatkowo ro linom pomaga upra-

wa na tak zwanej podniesionej rabacie, na 

której ziemia szybciej si  nagrzewa. Na takiej 

rabacie wystarczy zapewni  im yzn  ziemi

i systematyczne podlewanie, by zbiera

wysokie plony.  

Oczko wodne nie jest du e (ma wymiary 

3 × 5 m), ale optycznie powi ksza je wa

ziemny i rozbudowana kamienna kaskada 

z kilkoma progami skalnymi, a przede 

wszystkim – szerokie pla e na brzegach. 

Niebieskie lustro wody, otoczone piaszczy-

stymi i kamienistymi pla ami, widoczne 

jest z daleka i adnie kontrastuje z zadbanym 

trawnikiem. Do celów czysto dekoracyjnych 

nie potrzeba by o budowa  wi kszego zbior-

nika wodnego.

Polecony w a cicielom ogrodnik wykonuj -

cy oczko zadba , eby mia o odpowiedni  g -

boko  (do 1,5 m) do hodowania ozdobnych 

ryb i ro lin wodnych. Doradzi  te  w a cicie-

lowi, by ca  nieck   wy o y  specjaln  foli

EPDM, gwarantuj c  d ug  i bezusterkow

ywotno  zbiornika wodnego. Foli  zas oni -

to kamieniami, które umocowano na zapra-

wie cementowej. Podobnej metody u yto do 

budowy kaskady wodnej o wysoko ci dwóch 

metrów. Wkomponowano j  w roz o ysty 

wa  ziemny usypany na ty ach zbiornika. Do 

uformowania wa u u yto gruzu pozosta ego 

po budowie domu oraz dowiezionej ziemi, 

natomiast do umocnienia tarasów granitu 

i ró nej wielko ci kamieni polnych. 

Buduj c oczko wodne w pocz tkowej fazie 

zak adania ogrodu, Maria i Jan nie spodzie-

wali si  jeszcze, e ten element architektury 

ogrodowej stworzy w przysz o ci kontrapunkt 

dla nowoczesnego basenu k pielowego.

Dlaczego basen?
Dopiero kiedy w a ciciele zako czyli proces 

tworzenia ogrodu ozdobnego, pan Jan wyst pi

z inicjatyw  wybudowania jeszcze jakiego

obiektu do uprawiania sportu. Uwa a , e

du a strefa wypoczynkowa za domem pozwa-

la na takie przedsi wzi cie. Pocz tkowo mia

dwie koncepcje – budow  kortu tenisowego 

albo basenu. Zwyci y a ta druga, poniewa

tworzenie niewymiarowego ciasnego kortu 

nie wydawa o si  s uszne ani pod wzgl dem

ekonomicznym, ani u ytkowym. Co innego 

basen. Mo na by o go adnie wkomponowa

w istniej c  przestrze .  Pani Maria przyklas-

n a zamiarowi m a, poniewa  bardzo lubi 

p ywa . A czas pokaza , e to w a nie ona 

najcz ciej korzysta z p ywalni pod chmurk .

I to ona na co dzie  opiekuje si  obiektem.

W a ciciele zdecydowali si  na zbudowanie 

profesjonalnego basenu produkcji francuskiej 

firmy Desjoyaux. Usytuowali go na trawniku, 

na osi komunikacyjnej: wyj cie tarasowe z sa-

lonu–taras–altana. I taka lokalizacja sprawdza 

si  w u ytkowaniu.

Niecka basenu o owalnym kszta cie ma 

wymiary 4,5 × 9 metra, co sprawia, e mo na 

w niej wykona  kilka ruchów p ywackich. 

Otoczono j  opask  z antypo lizgowych 

kamiennych p yt w piaskowym kolorze. Od 

strony tarasu  z p yt wykonano placyk, prze-

znaczony do roz o enia le aków. Po przeciw-

leg ej stronie wybudowano natomiast kryte 

pomieszczenie basenowe, do którego wsuwa 

si  ruchome elementy zadaszenia zbiornika 

oraz przechowuje le aki. Maria i Jan woleli 

zastosowa  nad lustrem wody w basenie 

przezroczyste i wysuwane teleskopowo po-

krywy ni  rolet  z foli  z pow ok  solaryczn .

Uwa ali, e w s siedztwie wysokich drzew 

li ciastych, które rosn  u s siadów, lekkie 

i pó okr g e pokrywy poruszaj ce si  po szy-

nach bardziej si  sprawdz . I si  nie zawiedli. 

S atwe w obs udze nawet dla kobiety oraz 

zabezpieczaj  wod  przed zanieczyszczenia-

mi i utrat  temperatury.     

A jak sprawdza si  basen pod chmurk ?

Zdaniem w a cicieli tego rodzaju nowoczesny 

i dobrze wyposa ony obiekt nadaje si  do na-

szego klimatu. W ciep e lata korzystaj  z niego 

od maja do pa dziernika, dlatego nie a uj

wysokiego wydatku (100 000 z ).  

– Nawet w deszczowe lato p ywalnia wypo-

sa ona w dach z poliw glanu pozwala na ko-

rzystanie z niej. Ogromn  przyjemno ci  jest 

p ywanie w przydomowym basenie o ka dej

porze dnia (a nawet nocy). Co prawda jest przy 

nim troch  pracy, ale wolimy to ni  wyprawy 

na publiczne p ywalnie.
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Oczko wodne nie jest du e (ma wymiary 3 × 5 m), ale optycznie powi ksza 

je rozbudowana kamienna kaskada z kilkoma progami skalnymi, 

a przede wszystkim – szerokie pla e na brzegach. Niebieskie lustro wody, 

otoczone piaszczystymi i kamienistymi pla ami widoczne jest z daleka 

i adnie kontrastuje z zadbanym trawnikiem. Szeroka opaska wykonana 

z naturalnego kamienia na granicy z trawnikiem u atwia koszenie trawy

Basen ma wymiary 4,5 × 9 metra, co sprawia, e mo na 

w nim wykona  kilka ruchów p ywackich. Otocza go opaska 

z antypo lizgowych kamiennych p yt w piaskowym kolorze. Od 

strony tarasu  z p yt wykonano placyk, przeznaczony do roz o enia 

le aków. Po przeciwleg ej stronie wybudowano natomiast zadaszone 

pomieszczenie basenowe, do którego wsuwa si  elementy pokrywy 

z poliw glanu oraz przechowuje le aki

Warzywnik za o ono pod murowanym 

ogrodzeniem z wystaw  po udniow ...
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Do wiadczenia w a cicieli
– Basen. To by a dobra inwestycja, ale lepiej ni  owalny sprawdzi by si  prostok tny kszta t niecki basenowej ( atwiej jest p ywa  dwóm osobom). Utrzymuj c

dotychczasow  szeroko , dzi  zbudowaliby my nieck  o d ugo ci 12 metrów, zamiast 9. 

Mimo wietrzenia ciany pomieszczenia basenowego z pustaków nie wytrzymuj  parowania wody. Radzimy zbudowa  je na zasadzie ogrodu zimowego (z alu-

minium, tworzywa sztucznego lub szk a), by woda mog a swobodnie sp yn  po cianach. A je li murowany budynek, to koniecznie wyposa ony w profesjo-

naln  wentylacj .  Warto zadba  o wygodn  przebieralni  tu  przy basenie i prysznic.

Po ostatniej nie nej zimie i bardzo wilgotnej wio nie trzeba by o ca  nieck  basenu otoczy  kana em odwadniaj cym, poniewa  nadmiar wody podskórnej 

przedostawa  si  do zag bionego zbiornika i podrywa  foli  wyka czaj c  basen. Po zamontowaniu odwodnienia i skierowaniu wody podskórnej do rowu me-

lioracyjnego poza obr bem ogrodu, problemy ca kowicie usta y.

– Wybudowanie altany ze stacjonarnym grillem w ogrodzie, by o znakomitym krokiem. Warto jednak uwa a , by nie znalaz a si  zbyt daleko od kuchni. 

U nas ta odleg o  wynosi 25 metrów i jest troch  uci liwa w przenoszeniu tam naczy  i ywno ci. Dlatego na co dzie  posi ki spo ywamy na tarasie przy 

domu i tylko kiedy jest na nim zbyt wietrznie, udajemy si  do altany. Altana wspaniale zdaje egzamin podczas przyj  z grillowaniem i jako zaplecze podczas 

wypoczynku nad pobliskim basenem.

– Buduj c wa  ziemny i kaskad  przy oczku wodnym, na ich dnie u o yli my gruz pozosta y po budowie, przysypuj c go warstw yznej ziemi. W niektórych 

miejscach jest go jednak zbyt du o, dlatego nie mo emy tam sadzi  ro lin iglastych. Radzimy zwróci  na to uwag .

– a ujemy, e o siatce przeciw kretom pomy leli my zbyt 

pó no. Powinni my j  zastosowa  na samym pocz tku za-

k adania ogrodu i na jego ca ej powierzchni, a nie tylko pod 

trawnikami w trzecim roku u ytkowania ogrodu. To by  po-

wa ny b d. Nale y dopilnowa , na jakiej g boko ci si  j

zakopuje! U nas nadal grasuj  krety, poniewa  siatk  zako-

pano zbyt g boko (15 cm).  

– Sprawdzaj  si  cz ciowo zadaszone wn ki tarasowe, bo 

zabezpieczaj  meble ogrodowe przed deszczem. Przy wn -

ce kuchennej za o yli my dodatkowo markiz  (g ównie jako 

zabezpieczenie przed s o cem). A  tak d ugi taras (22 m) nie 

jest potrzebny (trzeba go regularnie sprz ta ). Warto za to 

pomy le  o antypo lizgowej nawierzchni. 

Opieka nad basenem. Basen pod chmurk  wymaga systematycznej opieki. Co najmniej dwa razy 

w roku czyni to profesjonalna firma, która przygotowuje basen do zimy oraz do sezonu letniego. W ra-

zie problemów przyje d a na dodatkowe wezwania. Na bie co p ywalni dogl daj  w a ciciele. Raz 

w tygodniu (w upa y dwa razy) badaj  pH wody i ewentualnie koryguj  je odpowiednimi rodkami che-

micznymi. Oczyszczaj  wod  z zanieczyszcze  mechanicznych przy pomocy specjalnego odkurzacza 

i r cznego apacza (siatki). Regularnie dozuj  w odpowiednich dawkach chlor.

rodki chemiczne do piel gnacji zbiornika i wody – 2500–3000 z otych. Specjalistyczny serwis przy-

gotowuj cy basen do sezonu letniego – 500–1000 z otych. Przygotowanie basenu do zimy (specjali-

styczny serwis) – 500 z . Rocznie opieka nad basenem kosztuje 3500–4500 z .

Opieka nad ogrodem. Firma ogrodnicza pojawia si  trzy raz w roku. Wiosn  wykonuje wertykula-

cj  i nawo enie trawnika oraz porz dkuje rabaty po zimie. Jednorazowo robocizna kosztuje 500 z .

Firma pomaga równie  w ci szych pracach (przesadzaniu ro lin i modernizacji ogrodu).

W a ciciele samodzielnie kosz  trawniki, piel gnuj  oczko wodne i rabaty. Na nawozy wydaj  rocz-

nie 500 z otych.

Koszty piel gnacji ogroduKoszty za o enia ogrodu

...zio a, pomidory i ogórki szybciej tu dojrzewaj  i wspaniale owocuj . Dodatkowo pomaga im 

uprawa na tak zwanej podniesionej rabacie, na której ziemia szybciej si  nagrzewa. Ro linom 

trzeba jednak zapewni  systematyczne podlewanie

Przed frontem domu ogród jest formalny, z geometrycznymi podzia ami. Tawu a o ó tych 

li ciach, posadzona wzd u cie ki, kontrastuje z zieleni  trawnika. Wej cia do domu strzeg

ró aneczniki i klon palmowy. Podjazd i cie k  przed domem utwardzono betonow  kostk

Zaciszna altana ze stacjonarnym grillem ma powierzchni  30 m2

i znajduje si  w pó nocno-zachodnim naro niku dzia ki. 

Lite ciany os aniaj  u ytkowników przed zachodnimi 

i pó nocnymi wiatrami, a dodatkowo os ania j  jeszcze 

murowane ogrodzenie. Architektura i wyko czenie altany 

nawi zuje do budynku mieszkalnego. Wida  st d dom, 

basen i ca y ogród wypoczynkowy

 Oczko wodne na folii EPDM, z kaskad

i zamkni tym obiegiem wody, ro linami i ro-

bocizn  – 20 000 z .

 Za o enie 100 m2 trawnika z siatk  prze-

ciw kretom (wed ug aktualnych cen): spe-

cjalna siatka – 150 z ; trawa z rolki – 1000 z ;

cienka podsypka z yznej ziemi pod mura-

w  – 150 – 200 z ; robocizna – 600 – 700 z ;

RAZEM – 1900 do 2050 z .

 Budowa basenu z pomieszczeniem 

basenowym i  pokryw  z poliw glanu, 

z pe nym oprzyrz dowaniem – 100 000 z

(w 2006 roku).
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