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Zagospodarowanie Ogrodu

Zanim zagospodarujemy dzia k  z domem, 

zanim wytyczymy cie ki i postawimy al-

tan , warto najpierw zaplanowa  ogród. 

Je li zrobimy to zim , wiosn  b dzie mo -

na przyst pi  do sadzenia ro lin wed ug 

projektu. 

 Warto skorzysta  z pomocy architek-

ta krajobrazu, który oprócz projektu ogro-

du mo e tak e wykona  projekt altany czy 

murka oporowego albo zaj  si  piel gnacj

przysz ego ogrodu. Je li zamierzamy same-

mu go zaplanowa , najlepiej wykona  naj-

pierw projekt szczegó owy albo przynaj-

mniej zrobi  szkic koncepcyjny. 

Stan aktualny
Przed zaplanowaniem ogrodu trzeba wyko-

na  tzw. analiz  stanu istniej cego dzia ki, 

w tym celu nale y:

 nanie  na plan dzia ki (najlepiej wykona-

ny w skali 1:100) wszystkie obiekty budow-

lane i ro linno . Z urz du gminy mo na 

pobra  podk ad geodezyjny, na którym na-

niesione s  budynki, przy cza i ukszta to-

wanie powierzchni terenu;

 zebra  informacje na temat: gleby, pozio-

mu wód gruntowych, ekspozycji ogrodu 

wzgl dem stron wiata (okre la ona nas o-

necznienie dzia ki i przewa aj cy kierunek 
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 Ogród o falistej linii nasadze  z ro lin

o zró nicowanych pokrojach, które tworz

kompozycj  przypominaj c  naturaln

Jest wiele stylów, w których mo na urz dzi  ogród, ale najwa niejsze,

by ro liny dobra  odpowiednio do siedliska. B d  wtedy zdrowe 

i pi kne, a stworzony przez nie ogród stanie si  nasz  prywatn ,

zielon  oaz … spokoju.

Zielona
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Ogród

wiatru). Warunki siedliskowe b dzie trzeba 

bowiem uwzgl dni  podczas doboru ro lin;

 przeanalizowa  s siedztwo dzia ki.

U ytkowanie
Dobrze zaplanowany ogród przede wszyst-

kim odpowiada potrzebom u ytkowników, 

najlepiej wi c dok adnie je sprecyzowa ,

a pó niej uwzgl dni  w projekcie.

Wa ne, by zaplanowa  w ogrodzie k cik 

wypoczynkowy, a je li cz onkami rodziny 

s  dzieci, nale y wydzieli  im miejsce na 

zabaw  (trzeba tak e wykluczy  sadzenie 

ro lin o truj cych owocach lub li ciach, 

a tak e tych, które maj  kolce lub ciernie). 

Je li rodzina cz sto urz dza spotkania przy 

grillu, warto pozostawi  na niego wi cej 

miejsca. 

Je eli ogród ma s u y  wy cznie do wy-

poczynku i zabawy, musi by atwy w pie-

l gnacji. Je li natomiast jego przyszli u yt-

kownicy lubi  prace ogrodowe, mo na 

zaplanowa  wi cej rabat lub miejsce na 

upraw  warzyw i owoców.  

Projekt
Wst pn  faz  projektu jest rozrysowanie 

schematu funkcjonalno-przestrzennego, 

który tworzy si  na podstawie analizy stanu 

istniej cego i potrzeb u ytkowników ogro-

du. Na schemacie funkcjonalno-przestrzen-

nym w obr bie ogrodu wydziela si  strefy 

o ró nym przeznaczeniu: 

komunikacyjna – cie ki, podjazd;

reprezentacyjna – od strony frontowej domu, 

w obr bie tej strefy sadzi si  ro liny odporne 

na choroby i ma o wymagaj ce oraz te, które 

jak najd u ej b d  dekoracyjne. Odpowiednie 

s  nast puj ce krzewy: berberys Thunberga 

(Berberis thunbergii), irga pozioma (Cotoneaster 

horizontalis), ja owce (Juniperus), ognik szkar-

atny (Pyracantha coccinea), ró a pomarszczo-

na (Rosa rugosa), sosna górska (Pinus mugo),  

tawu a japo ska (Spiraea japonica);

wypoczynkowa – je li zwi zana jest z wy-

poczynkiem biernym, w jej obr bie znajduje 

si  najcz ciej altana lub aweczka, je li 

z czynnym – obejmuje trawnik lub niewiel-

kie boisko czy plac zabaw; 

gospodarcza – mietnik, kompostownik 

i domek gospodarczy.

 Nast pnie rysuje si  projekt koncepcyj-

ny. Uwzgl dnia si  na nim obiekty i ro liny 

znajduj ce si  ju  w ogrodzie, o ile planuje-

my ich pozostawienie, oraz wszystkie pla-

nowane elementy. 

 Ka da dzia ka wymaga indywidualne-

go podej cia. Powstawanie ogrodu to d ugo-

trwa y proces, wiele ro lin cechuje powolny 

wzrost, ale najwa niejsze, by krok po kroku 

realizowa  projekt ogrodu.

Wn trza

Bardziej atrakcyjny jest zró nicowany ogród, 

w którym mo na odkrywa  wn trza o ró -

nych funkcjach i wygl dzie. Wn trza ogro-

dowe daj  poczucie bezpiecze stwa. Aby 

okre li  wielko  i usytuowanie wn trz, naj-

lepiej sugerowa  si  zasi giem stref wytyczo-

nych w ogrodzie.

 Wn trza mo na wydzieli cian  pn czy 

na kratownicy, wysokimi bylinami, ywop o-

tem ( ywop oty niestrzy one po kilku latach 

tworz  g st  przes on ) lub szpalerem drzew. 

 Ogród mo na podzieli  na wn trza tak-

e symbolicznie, wydzielaj c ich granice ka-

mieniami. 

ywop oty lub szpalery drzew oddzie-

laj ce wn trza mog  tworzy  tzw. kulisy. 

Urozmaicaj  one ogród, powoduj  bowiem 

cz ciowe przys oni cie widoku, co zach ca 

do odkrywania kolejnych zak tków. 

Obiekty

Usytuowanie w ogrodzie poszczególnych 

obiektów nie mo e by  przypadkowe. Jedne 

najlepiej zaplanowa  blisko domu, inne 

w najdalszych zak tkach dzia ki. 

 Istotny jest tak e przebieg cie ek. S u

one wygodnej komunikacji, ale mog  by

równie  du  ozdob  ogrodu. cie ki po-

winny prowadzi  do najcz ciej odwiedza-

nych obiektów, takich jak altana czy hu -

tawka, zapewni to wygod  i zapobiegnie 

wydeptywaniu trawnika. Na ma ych dzia -

kach wystarczy utwardzi cie k  pro-

wadz c  od furtki do domu oraz podjazd. 

Podczas planowania traktów ogrodowych 

nale y wzi  pod uwag  przebieg instalacji 

pod ziemi .

 Blisko domu. Najintensywniej u ytkowa-

na przez wszystkich domowników jest za-

zwyczaj cz  ogrodu wokó  domu, wymaga 

ona przemy lanego zagospodarowania. 

Taras powinien by cznikiem mi dzy 

domem i ogrodem (dobrze, je li jest du y, by 

mo na by o organizowa  na nim spotkania 

towarzyskie i udekorowa  ro linami w po-

jemnikach).

Architekt 
krajobrazu radzi:

W ogrodzie dobrze wygl daj kontrastowe

zestawienia: o zró nicowanych pokrojach, 

ro lin li ciastych i iglastych, nawierzchni 

wykonanych z ró nych materia ów (np. ka-

mie  i wir).  

Ogród powinien pasowa  do architektury 

domu i kultury regionu.

Woda p yn ca (strumie , kaskada) o ywia 

ogród, wprowadzaj c ruch, natomiast woda 

stoj ca uspokaja i odpr a.

W du ym ogrodzie dobrze prezentuj  si

du e zbiorniki wodne. Staw o nieregularnym 

kszta cie, obsadzony ro linno ci , stwarza 

wra enie naturalnego. Na ma ej dzia ce wy-

starczy oczko wodne lub poide ko.

Warto zachowa osie widokowe, kieruj ce 

wzrok na atrakcyjne obiekty oraz tzw. okna 

widokowe, czyli miejsca, gdzie ogród otwar-

ty jest na krajobraz.
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Szpalery i ywop oty wysoko ci ok. 1,5 m stosuje si

jako przegrody w centralnej cz ci ogrodu. Wy sze warto 

posadzi  wokó  posesji, je li chcemy skutecznie 

przes oni  widok lub odgrodzi  si  od ha asu i kurzu

 Miejsce wypoczynku najlepiej zaplanowa

w odosobnionej cz ci ogrodu, w ród bujnej 

ro linno ci, która daje poczucie intymno ci
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Zagospodarowanie Ogrodu

Grill najwygodniej zaplanowa  blisko 

domu, a dooko a grilla pozostawi  sporo 

miejsca (przyda si  podczas spotka  towa-

rzyskich). 

Ognisko jest polecane tylko do du ego 

ogrodu, musi znajdowa  si  bowiem z dala 

od granicy dzia ki.

Grz dki z warzywami i zio ami dla wy-

gody gospodyni domu trzeba zaplanowa

blisko domu. 

Miejsce zabaw dzieci powinno by  usy-

tuowane w s siedztwie domu, w zasi -

gu wzroku opiekunów. Dla bezpiecze stwa 

dzieci piaskownica czy plac zabaw musz

znajdowa  si  w pewnej odleg o ci od zbior-

nika wodnego.

Oczko wodne powinno by  widoczne 

z domu lub z tarasu. Najlepiej, je li jest od-

dalone od drzew li ciastych, które mog yby 

je za mieca . Warto posadzi  przy oczku ro-

liny, które b d  go zacienia  (w ci gu dnia 

zbiornik mo e by  nas oneczniony przez 

5–6 godzin).

 Daleko domu. W oddalonych od domu 

zak tkach ogrodu warto przewidzie cie -

ki, aby móc swobodnie spacerowa  w ród 

bujnej ro linno ci. 

Altan , awki, meble ogrodowe i inne 

obiekty s u ce do wypoczynku biernego 

najlepiej zaplanowa  w miejscu odosobnio-

nym, z adnym widokiem na ogród. W alta-

nie znacznie oddalonej od budynku mo na 

urz dza  ma e przyj cia niekoliduj ce z co-

dziennym yciem pozosta ych domowników. 

Boisko czy kort tenisowy uda si  uloko-

wa  tylko w du ym ogrodzie, nie nale y

planowa  ich pod wysokimi drzewami za-

cieniaj cymi teren. 

 Ogród powinien nawi zywa  do ota-

czaj cego krajobrazu i pasowa  do kultu-

ry regionu. Do budowy elementów ma ej 

architektury czy nawierzchni warto u y

materia ów, które naturalnie wyst puj  na 

danym terenie. 

Ro liny

Ro liny, szczególnie drzewa i krzewy, s

g ównym budulcem ogrodu. Ponadto maj

wp yw na nastrój, dlatego musz  by  umie-

j tnie skomponowane. 

 Drzewa i krzewy rosn ce na dzia ce naj-

lepiej skomponowa  z projektowan  ro lin-

no ci . Nie b dzie trzeba stara  si  o po-

zwolenie na wycink , a doros e ro liny b d

stanowi  bujn  ziele  ju  w pocz tkowym 

etapie zak adania ogrodu.

 Po dane jest, by planowane ro liny kwi-

t y o ró nych porach roku. Warto pami -

ta , e oprócz kwiatów ich ozdob  s  li cie, 

pstrokate lub jednolite, w kolorze ó tym, 

czerwonym, brunatnym, a nawet szarym. 

Dzi ki iglakom w ogrodzie b dzie zielono 

tak e zim .

 Przez 10 lat ro liny mog  zmieni  si  nie 

do poznania, miejsca ods oni te mog  si

sta  tajemniczymi zakamarkami. Nie nale-

y jednak wychodzi  z za o enia, e drzewo, 

które nadmiernie si  rozros o, najwy ej si

wytnie, bo to wi e si  z niepotrzebn  prac ,

a czasem i kosztami, najlepiej wi c od razu 

wzi  pod uwag  wymiary, jakie osi gnie po 

10–30 latach.

 Trzeba uwzgl dni  tak e wymagania pla-

nowanych ro lin, nie ka da utrzyma si

w polskim klimacie. Ponadto, warto zrobi

list  ulubionych gatunków. 

 Je li w ogrodzie planujemy posadzi

du o przeró nych ro lin, b dzie wyma-

ga  sporo pracy; wszelkie rabaty trzeba pie-

li , przekwit e kwiatostany – usuwa , p dy 

ro lin przywi zywa  do podpór, a oka-

zy wra liwe na mróz  okrywa  na zim .

Oprócz tego konieczne jest jeszcze podle-

wanie i nawo enie.

 Wiele piel gnacji wymaga trawnik. 

Oprócz strzy enia nale y wykonywa  na-

wadnianie, nawo enie, napowietrzanie 

czy usuwanie chwastów. Zamiast trawnika 

mo na za o y k  kwietn . Wystarczy po-

sia  ro liny, które preferuj  taki rodzaj gle-

by, jaka wyst puje w ogrodzie, a jedynym 

koniecznym zabiegiem piel gnacyjnym b -

dzie koszenie ki kilka razy w ci gu sezo-

nu wegetacyjnego. Alternatyw  dla traw-

nika mog  by  te  ro liny zadarniaj ce, 

posadzone w skupiskach albo nawierzchnia 

wirowa lub rabata wirowa. 

Najlepiej wybra  ro liny atwe w upra-

wie (patrz tab. 1 i 2). Dobrze b d  te  ro-

s y gatunki, które preferuj  takie warun-

ki siedliskowe, jakie wyst puj  w ogrodzie; 

(najpro ciej wybra  te okazy, które natural-

nie wyst puj  na dzia ce i w jej otoczeniu). 

Niewiele piel gnacji wymagaj  krzewy zi-

mozielone, ponadto nie za miecaj  ogrodu 

li mi. Warto posadzi  d ugowieczne byli-

ny o niewielkich wymaganiach siedlisko-

wych. Alternatyw  dla ywop otu z krze-

wów, które trzeba przycina , mo e by

ciana pn czy.

 Kompozycje ro linne mo na tworzy

z gatunków o kwiatach w tej samej tonacji 
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Tabela 1

Drzewa i krzewy atwe w uprawie
(nazwa polska/nazwa aci ska)

Drzewa

D b czerwony Quercus rubra

Sumak octowiec Rhus typhina

wierk pospolity Picea abies

Krzewy

Berberys Thunberga Berberis thunbergii

Irga pozioma Cotoneaster

horizontalis

Ja owiec pospolity Juniperus communis

Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Ognik szkar atny Pyracantha coccinea

Pi ciornik krzewiasty Potentilla fruticosa

Rokitnik w skolistny Hippophae

rhamnoides

Sosna górska Pinus mugo

Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei

Tabela 2

Byliny i pn cza atwe w uprawie 
(nazwa polska/nazwa aci ska)

Byliny

Bergenia sercowata Bergenia cordifolia

Funkia Fortune'a Hosta fortunei

Konwalia majowa Convallaria majalis

Ostró ka ogrodowa Delphinium

 x cultorum

Parzyd o le ne Aruncus dioicus

Tawu ka Arendsa Astilbe arendsii

urawka

dr czkowata

Heuchera brizoides

Pn cza

Bluszcz pospolity Hedera helix

Chmiel zwyczajny Humulus lupulus

Powojnik pn cy Clematis vitalba

Winobluszcz 

pi ciolistkowy

Parthenocissus

quinquefolia

 Je li pod o e jest suche i ubogie w sk adniki

mineralne, warto posadzi  wiele ro lin

skalnych, je eli kwa ne, najlepiej za o y

wrzosowisko
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Ogród

kolorystycznej albo o kontrastowym zabar-

wieniu. Trzeba jednak pami ta , e barwy 

jaskrawe trudniej skomponowa , a melan

kolorów mo e powodowa  zm czenie wzro-

ku. W kompozycji ro lin liczy si  nie tylko 

kolor, ale tak e bry a i faktura.

 Efektownie wygl da wielopi trowy uk ad

ro linno ci, w którym z ty u znajduj  si

drzewa i wysokie krzewy, przed nimi ni sze 

krzewy i byliny, a najbli ej ro liny p o ce.

 Obok awki czy altany warto posadzi

atrakcyjne ro liny kwitn ce, gatunki 

o kwiatach pi knie pachn cych i zio a. 

Rodzaj
Uk ad wn trz sugeruje zwykle, jaki rodzaj 

ogrodu b dzie najkorzystniejszy: zgeome-

tryzowany, o mi kkich, falistych liniach, 

a mo e taki, który b dzie stanowi  po cze-

nie tych dwóch koncepcji. 

Ogród regularny (geometryczny) – jego 

uk ad oparty jest na figurach geometrycznych 

(zwykle jest to kwadrat, prostok t, ko o, elip-

sa). Rze by lub ro liny (patrz tab. 3) przystrzy-

one w sto ki czy kule cz sto wyst puj  para-

mi i s  regularnie rozmieszczone. 

Tabela 3

Ro liny do ogrodu regularnego 
(nazwa polska/nazwa aci ska)

Na obwódki

Bukszpan

wieczniezielony

Buxus sempervirens

Barwinek pospolity Vinca minor

Wype niaj ce kwatery

Ja owiec p o cy Juniperus horizontalis

Irga Dammera Cotoneaster dammeri

Karmnik o cisty Sagina subulata

eniszek meksyka ski Ageratum

houstonianum

Starzec popielny Senecio cineraria

Do formowania

Bukszpan

wieczniezielony

Buxus sempervirens

Ostrokrzew kolczasty Ilex aquifolium

Ja owiec pospolity Juniperus communis

Sosna górska Pinus mugo

ywotnik zachodni Thuja occidentalis

Ogród nieregularny (swobodny) – uk ad

ogrodu stwarza wra enie przypadkowo ci 

i p ynnie czy si  z otaczaj cym krajobra-

zem. Taki uk ad dobrze wpisuje si  w dzia -

ki o urozmaiconej rze bie terenu i nieregu-

larnym zarysie granic (na ma ej, regularnej 

dzia ce miejskiej granice ogrodu swobodne-

go dobrze jest zamaskowa  wysok  ro lin-

no ci ). Wn trza rozmieszczone s  w ród 

swobodnego uk adu cie ek.

Ogród kombinowany (z o ony) – jest po -

czeniem obu wymienionych wy ej koncepcji. 

Wi kszo  ogrodów ma uk ad kombinowany. 

Regularnie urz dzona jest zwykle przestrze

blisko domu, w miar  oddalania si  od nie-

go uk ad jest coraz bardziej nieregularny, a na 

obrze ach dzia ki – zupe nie swobodny. 

Lokalizacja 
Lokalizacja ogrodu cz sto determinuje 

sposób jego urz dzenia, w zwi zku z tym 

warto skorzysta  z nast puj cych wska-

zówek:

Ogród miejski: 

 powinien cechowa  si  prostot  kompo-

zycji, gdy  rozmiar dzia ki miejskiej jest za-

zwyczaj niewielki. Okala j  cz sto wysokie 

ogrodzenie, przy którym najlepiej posadzi

wysokie krzewy;

 szkielet ro linno ci mo na stworzy  z ro-

lin zimozielonych, a jako element zmienia-

j cy si  – zastosowa  ro liny jednoroczne, 

np. w pojemnikach.

Ogród podmiejski:

 ogrody na przedmie ciach s  zwykle nieco 

wi ksze ni  w mie cie, warto wi c wykorzy-

sta  miejsce na aktywny wypoczynek;

 ro linno  na terenie otaczaj cym dzia -

k  mo e uzupe nia  kompozycj  ogrodu, 

dobrze wi c je li nasadzenia na obrze ach 

dzia ki wspó graj  z jej otoczeniem.

Ogród wiejski:

 dla typowego ogrodu wiejskiego charakte-

rystyczne s  drzewa i krzewy owocowe oraz 

zio a, a tak e ro liny jednoroczne i byliny;

 kwiaty tworz  wielobarwn , jaskraw

kompozycj .

Wielko
Ma y

W ma ym ogrodzie obiekty ogl dane s

z bliska, dlatego wa ne jest dopracowanie 

detali. Nagromadzenie zbyt wielu elemen-

tów mo e sprawi  wra enie ba aganu. Ze 

wzgl du na ograniczon  ilo  miejsca do 

ogrodu nale y wybiera  ro liny, które nie 

rozrastaj  si  silnie. Trudno zgromadzi  tu 

wiele ró norodnych ro lin; aby zapobiec 

monotonii, ro liny warto sadzi  w pojem-

nikach (przestawiaj c je, w atwy sposób 

mo na zmieni  ich uk ad). Zalet  ma ego 

ogrodu jest to, e w nied ugim czasie od za-

o enia sprawia wra enie dojrza ego.

Ma y ogród mo e wydawa  si  wi kszy, 

w tym celu nale y: 

 podzieli  go na wn trza tak, by ca ej dzia -

ki nie da o si  obj  jednym spojrzeniem;

 posadzi  ro liny na skarpie wzd u  ogro-

dzenia;

 ro liny o szarawym zabarwieniu li ci po-

sadzi  w g bi ogrodu, a na ich tle, bli ej od-

biorcy umie ci  okazy w ciep ej kolorystyce.

Du y

W du ym ogrodzie ro liny, g ównie drze-

wa i krzewy, sadzi si  w lu nych grupach. 

Du a ilo  bylin sprawia, e wiele czasu 

trzeba po wi ci  na piel gnacj  zieleni. 

W pocz tkowej fazie urz dzania du y ogród  

wydaje si  pusty, dlatego warto zaplanowa

w nim ro liny, które szybko rosn  (patrz 

tab. 4). Na wi kszym terenie trudno zadba

o detale, alternatywnym rozwi zaniem b -

dzie podkre lanie naturalno ci kompozycji.

Tabela 4

Drzewa i krzewy szybko rosn ce
(nazwa polska/nazwa aci ska)

Drzewa

Brzoza brodawkowata Betula pendula

D b czerwony Quercus rubra

Sosna wejmutka Pinus strobus

Krzewy

Budleja Dawida Buddleja davidii

Dere  bia y Cornus alba

Forsycja po rednia Forsythia intermedia

Irga pomarszczona Cotoneaster bullatus

Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Perukowiec podolski Cotinus coggygria

P cherznica 

kalinolistna

Physocarpus opulifolius

fo
t.
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 Ogród geometryczny mo na zaplanowa

zarówno na du ej, jak i na ma ej dzia ce
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Zagospodarowanie Ogrodu

Styl
Zró nicowana ro linno  i kultura poszcze-

gólnych krajów sprawi y, e mo na wyod-

r bni  ró ne style narodowej sztuki ogro-

dowej, s  wi c ogrody japo skie, angielskie 

czy ameryka skie.

Ogród japo ski. Wtopiony jest w krajobraz 

i p ynnie czy si  z domem, cz sto bywa trak-

towany jako jego dodatkowe pomieszczenie. Z 

jednaj strony ogród ma przypomina  naturalny 

krajobraz (w kompozycji brak symetrii, rze ba 

terenu jest urozmaicona, zastosowane s  tylko 

naturalne materia y), z drugiej strony dopraco-

wany jest w szczegó ach. Mo na go za o y  na-

wet na bardzo ma ej powierzchni. Ro liny to 

g ównie ciekawie uformowane, zimozielone 

drzewa i krzewy (patrz tab. 5)

Tabela 5

Ro liny typowe dla ogrodu japo skiego

Drzewa

Klon palmowy Acer palmatum

Magnolia  Soulange’a Magnolia soulangeana 

Mi orz b dwuklapowy Gingko biloba

Sosna górska Pinus mugo

Krzewy

Azalia Rhododendron

Bukszpan

wieczniezielony

Buxus sempervirens

Ró anecznik Rhododendron

Tawu a japo ska Spiraea japonica

Byliny

Funkia Fortune'a Hosta fortunei

J zyczka

pomara czowa

Ligularia dentata

Miskant chinski Miscanthus sinensis

Tawu ka chi ska Astilbe chinensis

Ogród angielski. Ma uk ad swobodny, na-

turalny. Dominuj  drzewa i krzewy o na-

turalnym pokroju i rabaty z kwitn cymi 

kolorowo bylinami. Nie brakuje tak e roman-

tycznych zak tków z aweczkami i pachn -

cymi ró ami. Ro liny pn ce porastaj  cz -

sto wysoki mur z cegie  i kamieni otaczaj cy 

ogród, a tak e ciany domu. Murki oporowe 

i cie ki wykonane s  zwykle z ceg y.

Ogród ameryka ski. O przejrzystej kom-

pozycji, praktyczny i atwy w utrzymaniu. 

Cz  frontowa jest otwarta od strony uli-

cy i stanowi wizytówk  w a ciciela posesji. 

Kompozycja tej cz ci ogrodu jest spokojna 

i podkre la architektur  domu. Dominuje tu 

niska ro linno , w szczególno ci okazy zi-

mozielone.

 Ogród za domem przeznaczony jest do 

wypoczynku i rekreacji. Obejmuje najcz -

ciej patio, boisko do koszykówki, basen, 

trawnik i kompozycje ro linne (drzewa 

i krzewy o soczystej zieleni) posadzone na 

obrze ach posesji. fo
t.
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 Charakterystyczne dla ogrodów japo skich s  strumienie, stawy z wysepkami, do których prowadz

mostki i kamienne cie ki, powierzchnie wirowe, zgrupowania kamieni symbolizuj ce ska y oraz 

kamienne latarnie i wie yczki. Drzewa s  miniaturkami ich doros ych odpowiedników rosn cych

w naturalnych warunkach

 Ogród na planie trójk ta. Dzia ki w kszta cie

trójk ta s  trudne do zagospodarowania: 

odleg y naro nik, gdzie zbiegaj  si  dwie linie 

tworz ce spiczaste zako czenie jest 

miejscem przyci gaj cym wzrok. Najlepiej 

umie ci  tu atrakcyjn  rze b , zwracaj c

na siebie uwag , b d  zaplanowa

miejsce do grillowania lub altan

 Ogród na planie litery L. Kszta t dzia ki

sugeruje, by podzieli  j  na dwie odr bne

cz ci. Zagospodarowanie ich mo e by

zupe nie ró ne (w jednej cz ci mo na

urz dzi  ogród w a ciwy, w drugiej 

warzywnik)

 Ogród d ugi i w ski. Dzia k  o takim kszta cie

najlepiej podzieli  w poprzek, wydzielaj c wn trza 

za pomoc  krzewów i pn czy. Przy granicy ogrodu, 

wzd u  jego d u szych boków, najlepiej posadzi

krzewy przes aniaj ce widok s siadów
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