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Kolorowe
wrzosowiska

Odpowiedni zestaw

ro lin mo e tworzy

kolorow  szat  ogrodu

o ka dej porze roku.

Cho  wielu o tym marzy,

niewielu potrafi

to osi gn .

Lilianna Jampolska

W ogrodzie Lidii i Zbigniewa gra w kolory 

toczy si  przez ca y rok. Przyci ga wzrok 

i latem, i zim . Ogród jest zawsze barwny, 

cho  nie zawsze kwitn  w nim kwiaty. I to 

wyró nia go spo ród innych.

Pozornie wszystko wydaje si  proste do 

wykonania, ale na taki efekt trzeba by o

starannie i d ugo pracowa .

 Lidia i Zbigniew nie osi gn li tego sami. 

Poprosili o pomoc firm  ogrodnicz  Marzeny 

Szklarzewskiej. Przyznaj , e tu  po budowie 

brakowa o im zapa u, aby przyst pi  do 

zak adania ogrodu. Byli równie wiadomi, 

e ogród, o jakim marzyli, wymaga fachowej 

wiedzy i wykonawstwa.

OGRODY

BD10_Reportaz_ogrod.indd 164BD10_Reportaz_ogrod.indd   164 2010-09-22 19:42:312010-09-22   19:42:31



BUDUJEMY DOM 10/2010 165

Nie na ca ej powierzchni 
dzia ki
Tu  przed rozpocz ciem budowy domu 

samodzielnie zorganizowali najci sze prace 

ziemne, zwi zane z podniesieniem terenu 

do poziomu pobliskiej asfaltowej szosy. I to 

da o im pogl d o zakresie i stopniu trudno ci 

kolejnych prac ogrodowych.

 Ju  wtedy widz c, jak wielkie koszty poci -

ga za sob  przygotowanie terenu, w a ciciele 

zdecydowali si  na zmniejszenie u ytkowa-

nego na co dzie  area u. Cho  ogrodzili ca

hektarow  dzia k , podnie li grunt tylko na 

powierzchni 4000 m2 (wokó  domu) i tak

w a nie przestrze  przeznaczyli na ogród.

S usznie uznali, e nie ma potrzeby 

zagospodarowywania ca ego terenu, jaki 

pani Lidia otrzyma a z podzia u rodzinnego 

maj tku. Reszt  posesji pozostawili w formie 

naturalnej ki (dzieci maj  tam miejsce na 

w asne domy).

 Tegoroczne deszczowe lato potwierdzi o, 

e nasypanie grubej warstwy nowej ziemi (do 

100 cm) by o s uszne. Zlikwidowa o problem 

okresowego zalewania wod , bez potrzeby 

przeprowadzania melioracji. Przyda o si

równie  wyprofilowanie pod o a podczas 

zak adania ogrodu. Po tych pracach nadmiar 

wody opadowej swobodnie odp ywa ze rodka 

dzia ki w kierunku jej brzegów (w stron

rowu odwadniaj cego oraz ni ej po o onej 

cz ci dzia ki).

Z kobiercami wrzosowisk
Projektantka ucieszy a si , s ysz c, e pan 

Zbigniew lubi wrzosy i chce mie  je w kilku 

miejscach. Tym atwiej by o jej realizowa

pro b , by ogród by  d ugo kolorowy. Du e

po acie wrzosowisk za o y a przed frontem 

domu i w cz ci wypoczynkowej za nim, 

gdzie w a ciciele przebywaj  najcz ciej. 

Sadz c na wrzosowiskach krzewinki w du-

ych grupach (po kilkadziesi t sztuk jednej 

odmiany), osi gn a efekt kolorowego dywa-

nu. Taki kolorowy kobierzec jest oczywi cie 

najbardziej dekoracyjny w okresie kwitnienia 

ro lin – wiosn , kiedy kwitn  wrzo ce oraz 

pod koniec lata i jesieni , kiedy zakwitaj

wrzosy. Projektantka postara a si  jednak, by 

by  równie  efektowny w pozosta ych porach 

roku, sadz c obok siebie kontrastowo wybar-

wiaj ce si  odmiany wrzosów i wrzo ców, 

na przyk ad z ociste odmiany przy zielonych 

i szarych. Wtedy nawet bez kwiatów k py 

ro lin s  dekoracyjne. 

 Kolejnym zabiegiem by o posadzenie 

na wrzosowiskach p o cych i kar owych 

odmian krzewów iglastych (ja owców, sosen 

i wierków). Ich odmiany równie  dobiera a

w taki sposób, by wzbogaci  kolorystyk

rabat.

Kolorowy miesi c po 
miesi cu
Dobór kolorystyczny ro lin w tym ogrodzie 

jest wyj tkowo przemy lany.

Od wiosny do jesieni w ogrodzie domi-

nuj  kontrastowe plamy utworzone z drzew 

i krzewów li ciastych oraz kwitn cych bylin. 

Jesieni  i w zimie natomiast mo na dostrzec, 

jak ró norodne pod wzgl dem barw i form s

drzewa i krzewy iglaste. Nawet nagie p dy 

niektórych ro lin celowo u yte zosta y do 

ozdoby. 

P dy poszczególnych odmian dereni, w a -

nie w okresie bezlistnym i w zimowej szacie, 

przebarwiaj  si  na czerwony, bordowy b d

ó tozielony kolor. I o ywiaj  zau ki ogrodu 

w szare dni. Potem dopiero zaczynaj  ozda-

bia  je li cie.

– Zastosowa am mnóstwo ro lin o przebarwia-

j cych si  li ciach w ca ym okresie wegetacji, 

które maj  inny kolor na wiosn , inny latem, 

a inny jesieni . Wybra am pewne odmiany irg, 

berberysów, tawu  i oczywi cie niezawodne 

derenie. Ch tnie wykorzystywa am iglaki, któ-

rych m ode przyrosty ró ni  si  od doros ych 

igie , co sprawia, e zmieniaj  swój wygl d

w ci gu roku, mi dzy innymi: wierk pospolity 

Picea abies „Acrocona” i wierk kaukaski 

Picea orientalis „Aureospicata”.

– Si gn am równie  po szerok  gam  krze-

wów ozdobnych z kwiatów, ale jeszcze bardziej 

skupi am si  na ro linach ozdobnych z owo-

ców. Kolorowe owoce berberysów, ogników 

szkar atnych, g ogów i irg d ugo utrzymuj  si

bowiem na krzewach, zdobi c ogród w zimowe 

miesi ce – mówi a pani Marzena.

Projektantka przyznaje, e jej gra w kolory 

dotyczy a szczególnie ro lin iglastych, które 

w ogrodzie Lidii i Zbigniewa spe niaj  rol

os onow  przed s siedztwem i ruchliw

szos .

Kolorowa elegancja przed 
domem
Z powodu szosy dom stan  w g bi posesji, ale 

jednocze nie w takim miejscu, eby w a ciwy 

wypoczynkowy ogród rozci ga  si  za nim. 

Szeroki roz o ysty budynek pe ni tu funkcj

bariery t umi cej odg osy z drogi, podobnie jak 

wolno stoj cy gara , który celowo zbudowano 

tu  obok. Budynki, stoj ce w poprzek posesji, 

przedzielaj  ogród na dwie cz ci.

 W ogrodzie frontalnym rosn ywop oty 

oraz kolorowe klomby powcinane w zadbany 

trawnik. Niski strzy ony ywop ot z zawsze 

zielonego bukszpanu okala okr g y klomb 

o rednicy 10 metrów, usytuowany na 

rodku wybrukowanego granitow  kostk

dziedzi ca. Ukwiecona czerwonymi ró ami 

rabata jest szczególnie dekoracyjna od 

czerwca do mrozów i cieszy oczy ka dego, 

kto wje d a na posesj . Projektantka ogrodu 

celowo posadzi a na niej bujnie i d ugo 

kwitn c  odmian  ró y wielokwiatowej H.C. 

Andersen. Na dodatek m ode p dy tej ró y

przybieraj  bordowy kolor, dlatego nawet 

bez kwiatów krzewy s  ozdobne. Masa kwia-

tów jest tak ogromna, poniewa  posadzono 

tu a  100 krzewów ró  jednej odmiany. 

I st d ten efekt!

 Wzd u  ruchliwej szosy ro nie natomiast 

ywop ot z ywotników. Tutaj projektantka 

zastosowa a z kolei odmian ywotnika 

zachodniego Thuja occidentalis „Smaragd”,

poniewa adny ywo zielony kolor ta odmia-

na utrzymuje nawet w zimie (wiele innych 

szarzeje lub br zowieje). Na ich tle odcinaj

si  z ociste i szare odmiany ja owców. Latem 

pas zieleni ozdabiaj  te  kwiaty hortensji, 

rudbekii i innych bylin. 

 Na rabatach pod cianami domu oraz 

wzd u cie ek i podjazdu ci gn  si  wrzoso-

wiska oraz du e grupy kar owych krzewów 

o barwnych li ciach i ig ach. Jest kolorowo, 

ale nie jarmarcznie.

Kolor a wypoczynek
Za domem, gdzie przestrze  zaprojektowana 

jest w mniej formalnym stylu ni  z przodu, 

chodzi o g ównie o to, by kolorowa szata 

ro linna nie dra ni a oczu. 

 Z tego powodu ro liny ozdobne zgroma-

dzono na rabatach, okalaj cych wypoczyn-

kow  przestrze , a pomi dzy nimi za o ono 

trawnik. Ogromne po acie soczy cie zielonej 

murawy s  dla oczu swoistym neutrali-

zatorem kolorów. Jednocze nie murawa 

podkre la najwi kszy walory tej cz ci 

ogrodu – jej du  przestrze . W ogrodzie 

wypoczynkowym, oprócz wypi trzonego do 

wysoko ci 2 metrów pagórka z kaskad  wod-

n , nie usypano innych wzniesie  i celowo 

posadzono ro liny w taki sposób, aby nie 

przes oni  widoków na pust  cz  dzia ki 

i okoliczne pola. 

– Cieszy nas, e otoczenie domu nawet 

w pó nojesiennej i zimowej szacie jest 

wci  atrakcyjne – mówi  Lidia i Zbigniew. 

– W a nie w ponure dni potrzeba nam przecie

adnych i kolorowych widoków. My mamy je 

tu  obok na co dzie .

Nie na ca ej p
dzia ki
Tu  przed rozpocz

samodzielnie zorgan

ziemne, zwi zane z

do poziomu poblisk

da o im pogl d o za

kolejnych prac ogro

 Ju  wtedy widz c

ga za sob  przygotow

zdecydowali si  na 

nego na co dzie  are

hektarow  dzia k ,

powierzchni 4000 m

w a nie przestrze

S usznie uznali, 

zagospodarowywan
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