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ajwiększa jest oferta urządzeń

ogrodowych z drewna. Jednak

mniejsze elementy często są pro-

dukowane również z tworzywa. Niek-

tóre konstrukcje są z rurek stalowych,

lakierowanych proszkowo najczęściej

na zielono lub granatowo. 

Z kolei duże i ciężkie, „stacjonarne”

donice są wytwarzane z betonu. A gdy-

by tak zbudować z nich mur, który osło-

ni kącik wypoczynkowy? Ten pomysł

jest jak najbardziej realny, tylko donice

muszą być niezwykłe...

ŚWIĄTYNIA DUMANIA
Altany mogą być na planie kwadratu lub

wielokąta i mieć ściany pełne z przeszkle-

niami lub ażurowe 1. Często ścianka jest

tylko do połowy wysokości altany, a dach

podtrzymują słupy lub wąskie, ażurowe pa-

nele. Tworzące je listewki mogą być ułożo-

ne diagonalnie albo pod kątem prostym. 

Dach kryje się najczęściej gontem

drewnianym bądź bitumicznym. Można

też położyć strzechę, ale wymaga to moc-

niejszej konstrukcji nośnej. Strzecha jest

bowiem efektowna i trwała, ale bardzo

ciężka.

Altany wykonuje się prawie wyłącz-

nie z drewna, które musi być zaim-

pregnowane przed pleśnią, grzybami

i owadami.

Szczególnego rodzaju altany są robio-

ne ze stalowych, lakierowanych prętów.

Nie mają one dachu, ani ścian. Są to kon-

strukcje ażurowe, ale bardzo wytrzymałe

i niekiedy efektownie zdobione. Służą do

obsadzenia pnączami. Dopiero gdy się one

rozrosną powstaje piękna, zielona, choć

przeciekająca w czasie deszczu altana.

O
CHRONI
PRZED DESZCZEM

Pawilon jest oszczędniejszą formą altany

– ma dach, ale jest pozbawiony bocznych

ścian i podłogi. Najprostsze są konstruk-

cje z lakierowanych proszkowo rurek sta-

lowych, które podtrzymują dach z impre-

gnowanej, nieprzemakalnej tkaniny. Pa-

wilon o konstrukcji stalowej łatwo jest

przestawić w inne miejsce i schować na

zimę. 

Pawilony mogą być też na stelażu

drewnianym 2. W wielu przypadkach

konstrukcja podtrzymująca dach opiera

się na kratownicach, umocowanych do

drewnianych donic. Takiego pawilonu

nie schowamy na zimę, dlatego dach mo-

że być wykonany z trwałego materiału.

Stąd już tylko krok do altany...

Do szczególnie małych ogrodów są

przeznaczone pawilony na planie trójką-

ta. Można je ustawić w narożniku posesji.

DLA KWIATÓW
Donice – możemy ustawić np. na tarasie,

balkonie, czy przy wejściu do domu. Jest

bardzo dużo wyrobów z PVC. Tworzywo

to łatwo przyjmuje kolor i daje się for-

mować, dlatego oferta, przede wszystkim

kształtów, jest ogromna. Są więc kwadra-

towe donice gładkie i wytłaczane w po-

przecznie ułożone listwy, są rozmaitej

wielkości gładkie i zdobione skrzynki

oraz stylizowane wazy ogrodowe na nis-

kich lub wysokich podstawach. Skrzynia

może być połączona z pergolą lub ła-

weczką. Kolory to biały – tych wyrobów

jest najwięcej, zielony oraz terakota. Jeśli

kupimy np. wazę w kolorze terakoty i o
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Altana dobrze

się „czuje” w dużym

ogrodzie, zaś w małym

zawsze znajdą się rozmaite

płotki, pergole, trejaże i donice.

Coraz też częściej wieczory w letnie

weekendy chętnie spędzamy przy grillu.
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chropowatej fakturze, do złudzenia bę-

dzie przypominała wypalaną z gliny. 

Jeśli chcemy rośliny posadzić bezpo-

średnio w naczyniu z tworzywa, trzeba

w jego dnie wywiercić otworki służące do

odprowadzenia nadmiaru wody.

W tym miejscu warto wspomnieć

o możliwości samodzielnego zrobienia

donic. Wymaga to co prawda nieco wysił-

ku, ale efekt może się opłacić. Donice mo-

żemy wylać z betonu i obłożyć płytkami

dekoracyjnymi, albo np. w całości wymu-

rować z kamienia 3.

Z drewna robi się przede wszystkim

skrzynie – kwadratowe, prostokątne

i wielokątne różnej wielkości. Skrzynie

mogą być wolno stojące lub połączone

z pergolą, ławeczką bądź konstrukcją pa-

wilonu ogrodowego. 

Niektórzy producenci wyściełają

skrzynie specjalnym foliowanym płót-

nem, żeby nie szkodziła im woda. Jeśli

tak nie jest, powinniśmy wnętrze wyłożyć

folią ogrodniczą. Konieczne jest wtedy

umieszczenie na dnie drenażu ze żwiru,

aby woda nie zalegała w ziemi.

Pergola – są to złączone u góry, naj-

częściej dwie, podpory, po których mogą

piąć się rośliny 4. Są produkowane

z PVC – dominuje kolor biały, drewna

oraz stalowych lakierowanych prętów.

Drewniane i z tworzywa mogą być połą-

czone z donicami na kwiaty. 

Trejaż – to jakby okrojona forma per-

goli, ponieważ nie jest połączony u góry

w bramkę. Również może być zespolony

z donicą lub ławeczką. Tak jak pergola,

służy do obsadzania pnącymi roślinami.

W LETNIE WIECZORY
Szczególnie latem odnosi się wrażenie, że

korzystanie z grilla to obowiązek. W wa-

riancie najprostszym – i najtańszym – ku-

pujemy urządzenie przenośne, z lakiero-

wanej stali. Palenisko jest ustawione na

nóżkach i często ma pokrywę, zaś wyso-

kość zamocowania rusztu można zmie-

niać. Ale do architektury ogrodowej zali-

czamy grille stacjonarne. Najczęściej są

duże i ciężkie,  miejsca ich ustawienia nie

da się łatwo zmienić, warto więc przewi-

dzieć w pobliżu stolik i coś do siedzenia.

Ławeczki przydadzą się zresztą nawet

wtedy, gdy „kącik gastronomiczny” za-

aranżujemy w inny sposób 5.

Oferta gotowych grilli jest bardzo du-

ża. W betonowych najczęściej pod palenis-

kiem znajduje się przestrzeń, w której
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można przechowywać opał, a nad nim da-

szek (betonowy lub z blachy stalowej)

z niewielkim kominkiem. Bardzo efek-

towne są grille obłożone kształtkami

klinkierowymi lub płytkami piaskowca.

Najczęściej z boku paleniska znajduje się

blat do przygotowywania potraw, a pod

nim półki. W dużych urządzeniach blaty

mogą być umieszczone po obu stronach

paleniska. Takie grille nie mają jednak

daszka chroniącego palenisko przed desz-

czem. Stały grill można również wymuro-

wać w całości z cegieł – najlepiej klinkie-

rowych – lub z kamienia.

Są też grille łączące lekkość urządzeń

przenośnych z komfortem użytkowania –

stacjonarnych. Konstrukcja ze stali nie-

rdzewnej tworzy komorę na opał oraz pa-

lenisko i daszek. Czasem pojawia się trze-

ci poziom – półeczka pod paleniskiem.

Całość jest malowana farbami akrylowy-

mi na różne kolory 6.

GAZON W OGRODZIE
Wspomnieliśmy o wydzielaniu w ogro-

dzie kącików o różnym przeznaczeniu.

Możemy wygradzać je płotami o różnej

wysokości (patrz artykuł „Ogrodzenia”,

str. 144). Możemy umieścić trejaże, które

obsadzimy roślinami. Ale warto też po-

znać gazony 7. 

Gazon to szczególna forma donicy bez

dna – z betonu lub keramzytobetonu. Naj-

częściej są to formy okrągłe albo okrągłe

z podcięciem. Niekiedy gazon składa się

z dwóch części: okrągłej i, trwale połączo-

nej z nią, prostokątnej. Dzięki takim modu-

łom możliwe jest zestawianie prostych

murków i zaokrąglonych oraz wolno stoją-

cych kompozycji ogrodowych. Gazony ma-

ją różne kolory: szary, brązowy, oliwkowy

i kilka odcieni czerwonego.

Gazony ustawiamy jeden na drugim –

z przesunięciem. W ten sposób powstaje

lekko nachylona ścianka. Donice musimy

wypełnić ziemią, aby ścianka była stabilna.

Rośliny sadzimy w każdym rzędzie lub tyl-

ko w najwyższym.

Hodowanie roślin w murku z gazo-

nów wymaga szczególnie starannego pod-

lewania. Nie możemy wlewać zbyt dużo

wody, bo ziemia będzie się wymywała.

Nie możemy też podlewać całego murku

jedynie od góry, bo najniżej rosnące rośli-

ny uschną. Należy więc podlewać każdy

rząd donic oddzielnie i niezbyt obficie. 

Z prostokątnych elementów możemy

z kolei zestawić całkiem wysoki mur, któ-

ry jednocześnie będzie chronić przed ha-

łasem z ulicy. Jeśli w górnym rzędzie do-

nic posadzimy rośliny, powstanie przy-

jemny zakątek 8.

JAK KLOCKI
Niewysoki murek możemy też wykonać

w systemie tzw. suchego muru. Składają

się na niego betonowe kształtki puste

w środku. Kształtki podstawowe mają

długość ok. 70 cm, zewnętrzną płaszczyz-

nę o fakturze łupanego kamienia i różne

kolory. Wglądają jak kilka połączonych

ze sobą cegieł. Kształtki podstawowe

dzieli się na krótsze odcinki, przełupując

w miejscu „spoin”. Dzięki temu można

wykonać narożnik muru lub słupek.

Znajdujące się od spodu elementów za-

czepy stabilizują ściankę. W skład sys-

temu wchodzą także elementy służące

do przykrycia ścianki lub słupka od

wierzchu.

Budowa ścianki w technologii suche-

go muru jest łatwa. Po zestawieniu ele-

mentów umieszcza się w nich pręty zbro-

jeniowe i całość zalewa betonem. Tak wy-

konany murek jest bardzo trwały. Można

go wznieść nawet w pobliżu oczka wod-

nego, gdyż nie zaszkodzi mu wilgoć. n
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