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STYLE OGRODOWE

Fot. Semmelrock

O G R Ó D

W ogrodach tego typu – poza wszechobecnà
i nienagannie utrzymanà roÊlinnoÊcià – niema∏à rol´ odgrywa kamieƒ. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e jest on g∏ównym tworzywem ogrodu, wykorzystywanym do budowy tarasów, schodów, rzeêb,
pawilonów, ∏awek oraz kaskad i górskich wodospadów, majàcych naÊladowaç natur´.

BURZA KWIATÓW

eraz czas zastanowiç si´, jak powinien wyglàdaç nasz wymarzony ogród. Od naszych indywidualnych upodobaƒ zale˝y bowiem zarówno
jego forma, dobór roÊlin oraz elementów ma∏ej
architektury.
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TROCH¢ ELEGANCJI
JeÊli przywyk∏eÊ do porzàdku i harmonii, to idealnym rozwiàzaniem oka˝e si´ ogród francuski.
Nie ma w nim miejsca na przypadek, wszystko
podporzàdkowane jest zasadom symetrii. To „zieleƒ ujarzmiona” r´kà cz∏owieka, którà mo˝na podziwiaç, spacerujàc po ˝wirowych lub ziemnych
alejkach, albo odpoczywajàc na kamiennej ∏awie
z widokiem na tryskajàcà fontann´ lub rzeêb´ ogrodowà.
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Pi´kny i zadbany ogród
jest dumà ka˝dego
w∏aÊciciela. Niczym
dodatkowy „zielony
pokój” przybli˝a nas
do natury. Oczami
wyobraêni przechadzasz
si´ kr´tymi Êcie˝kami,
wÊród roÊlin
majestatycznie
zwieszajàcych si´
z murków, pergoli
i altan. Prawda, ˝e
pi´knie?

NUTKA ORIENTU
Potrzebujesz wyciszenia, nie mo˝esz zebraç myÊli, a wszystko woko∏o jak na z∏oÊç rozprasza ci´
i dekoncentruje. Marzysz o spokojnej oazie, gdzie
móg∏byÊ zebraç myÊli i popaÊç w zadum´. Nic
prostszego. W odpowiedni nastrój wprowadzi ci´
twój w∏asny ogród. Wyobraê sobie niczym niezmàcony spokój bia∏ych, ˝wirowych fal, op∏ywajàcych
zielone wyspy i majestatyczne g∏azy. Âciemnia si´,
nawet nie zauwa˝y∏eÊ, jak szybko p∏ynie czas. Zry-

Fot. Mariusz Golak

Drewno
i kamieƒ
w ogrodzie

Mo˝e powracajà do ciebie wspomnienia z dzieciƒstwa, w których babciny ogród jawi si´ niczym
„rajska wyspa”, tonàca w kwiatach i zieleni wprost
„wylewajàcej si´” na wszystkie strony. Grzàdki otoczone wiklinowymi p∏otkami, wype∏nione po brzegi
chrupiàcà rzodkiewkà i dorodnà marchwià. To wieczorne przesiadywanie na drewnianej werandzie
czy skrzypiàcej ∏aweczce, gdy wokó∏ roztacza si´
s∏odka woƒ maciejki i cykanie Êwierszczy. CoÊ niezapomnianego.
Ogrody wiejskie – na pierwszy rzut oka pozbawione gustu i harmonii – posiadajà swój wewn´trzny podzia∏ funkcjonalny. Pozornà przypadkowoÊç
i nie∏ad ramujà drewniane p∏oty oraz wiklinowe
obrze˝enia rabat. Dzi´ki swojej dost´pnoÊci drewno
stanowi doskona∏y materia∏ do budowy tarasów, altan, pergoli czy treja˝y.
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Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej

O G R Ó D

wa si´ wiatr, unoszàc p∏atki wiÊni… czas zapaliç kamiennà latarni´.
Ogrody orientalne ∏àczà w sobie wytwornà elegancj´ i prostot´. W ich obr´bie doskonale sprawdzajà si´ wszelkie materia∏y naturalne, wspó∏grajàce z zielenià drzew i krzewów. Od ascetycznych
˝wirowych ogrodów zen, w których g∏ównym tworzywem jest kamieƒ, po misternie dopracowane
krajobrazy, które podziwiamy, przemierzajàc przemyÊlne uk∏ady Êcie˝ek i mostków.

Ka˝dy ogród stanowi
cudownà aren´ dla
projektowych popisów.
Ma∏a architektura,
oÊwietlenie,
roÊlinnoÊç... wszystko
to mo˝ne kreowaç
odmienny styl naszego
otoczenia.

TRUDNY WYBÓR

STYLE OGRODOWE

przed szkodliwym dzia∏aniem grzybów, owadów,
wody oraz ognia.
Warte polecenia sà równie˝ gatunki drewna egzotycznego, z którego wykonuje si´ tarasy, mostki
i podesty. Nie wymagajà one impregnacji Êrodkami
chemicznymi i sà odporne na Êcieranie, starzenie
biologiczne, gnicie oraz infekcje paso˝ytnicze.
Dzi´ki szerokiej skali barw i odcieni ka˝demu miejscu nadadzà niepowtarzalnego uroku oraz klimatu.
Wybierajàc kamieƒ, tak˝e nale˝y liczyç si´ z koniecznoÊcià jego impregnacji metodà chemicznà
lub mechanicznà. G∏ównym zadaniem metody chemicznej jest usuni´cie powsta∏ych zabrudzeƒ eksploatacyjnych, uzupe∏nienie ubytków, dog∏´bna impregnacja oraz nadanie materia∏owi warstwy
ochronnej, przywracajàcej naturalny po∏ysk kamienia. Natomiast metoda mechaniczna polega
na zdzieraniu uszkodzonych warstw kamienia, wyrównaniu p∏aszczyzn, wymianie uszkodzonych elementów na nowe lub dorobieniu powsta∏ych ubytków.
Powszechnie dost´pny kamieƒ naturalny zró˝nicowany jest pod wzgl´dem barwy, powierzchni
i tekstury. Dzi´ki du˝ej ró˝norodnoÊci mo˝emy eksponowaç go w ogrodzie w postaci pojedynczych
g∏azów lub uk∏adaç z niego murki kwiatowe, ogrodowe lub Êcie˝ki ˝wirowe.
Przed nastaniem zimy lepiej nie zapomnieç
o wniesieniu niewielkich donic oraz drewnianych
mebli ogrodowych do suchego pomieszczenia, które ochroni je przed wilgocià i pozwoli cieszyç si´ ich
u˝ytkowaniem jeszcze przez d∏ugie lata.
Drewno i kamieƒ sà obecne w naszych domach
i ogrodach od wieków, poniewa˝ cechuje je ponadczasowe pi´kno, funkcjonalnoÊç i elegancja, których nie powstydziliby si´ nawet królowie.
MARIA MICHALIK

Fot. Semmelrock

Obecnie na rynku mamy du˝y wybór materia∏ów
naturalnych, sztucznych oraz gotowych prefabrykatów. Wykonuje si´ z nich podjazdy, Êcie˝ki, murki,
p∏oty, treja˝e, pergole, altany oraz wiele innych elementów ma∏ej architektury ogrodowej.
G∏ównà zaletà materia∏ów naturalnych jest ich
atrakcyjny wyglàd oraz dost´pnoÊç na polskim rynku. Nigdy nie wychodzà z mody, a ich zastosowanie
zale˝y jedynie od naszej fantazji i indywidualnych
upodobaƒ. Niemniej wa˝na jest te˝ cena oraz wytrzyma∏oÊç wybranego produktu.



PIEL¢GNACJA
Decydujàc si´ na zakup drewnianych elementów
ma∏ej architektury ogrodowej, trzeba liczyç si´ z koniecznoÊcià zabezpieczenia ich przed szkodliwym
wp∏ywem czynników zewn´trznych. Najcz´Êciej
stosuje si´ drewno drzew iglastych (sosny, Êwierki,
jod∏y), rzadziej szlachetniejsze i dro˝sze gatunki
drzew liÊciastych (d´by, jesiony, klony, buki, wiàzy,
olchy, brzozy).
Impregnacja drewna polega na nasyceniu go
roztworem ˝ywic oraz rozpuszczonych wosków
z dodatkiem substancji chemicznych. Impregnacj´
– ze wzgl´du na rodzaj u˝ytych impregnatów – mo˝emy podzieliç na: solnà (wodorozcieƒczalnà), rozpuszczalnikowà i olejowà (toksycznà). Celem impregnacji jest ochrona biologiczna i fizyczna
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