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INSTALACJE W OGRODZIE

Labirynt skryty
pod murawà
Ogród powinien byç pi´kny, funkcjonalny i spe∏niaç pok∏adane w nim nadzieje odnoÊnie
przysz∏ego relaksu i realizowanych hobby. Dlatego jeszcze na etapie projektu, zanim nastàpi
wybór wymarzonych roÊlin, trzeba pomyÊleç o bardziej przyziemnych kwestiach, np.
instalacjach ogrodowych.

nstalacja oÊwietlenia, systemu automatycznego
nawadniania roÊlin lub odwodnienia dzia∏ki to
najwa˝niejsze prace, jakie trzeba wykonaç, zanim
posadzimy roÊliny i posiejemy traw´, poniewa˝
z regu∏y ich przebieg wià˝e si´ z pracami ziemnymi.
O oÊwietleniu ogrodu warto pomyÊleç przed jego
zagospodarowaniem, poniewa˝ uk∏adanie kabli wymaga wykopów w trawniku czy rabatach. Wykonanie szczegó∏owego projektu instalacji oÊwietleniowej oraz prace monta˝owe warto zleciç elektrykowi
z uprawnieniami. Je˝eli inwestor chce wykonaç je
sam, powinien pami´taç, ˝e trasa, którà b´dzie prowadzony kabel elektryczny, musi przebiegaç z dala
od du˝ych drzew, krzewów oraz rur wodociàgowych.
Âwiat∏o w ogrodzie daje poczucie bezpieczeƒstwa i pozwala podziwiaç jego uroki równie˝
o zmroku. Lampy powinny harmonizowaç z otoczeniem oraz pasowaç do stylistyki domu i ogrodu.

Fot. Eglo

I

2

DOM dla poczàtkujàcych  maj 2009

Trzeba je rozmieÊciç tak, aby oÊwietla∏y newralgiczne
punkty:
schody,
wejÊcia i nierównoÊci, a tak˝e by nie
przeszkadza∏y spacerowiczom. Dlatego decydujàc si´ na ró˝ne sposoby doÊwietlenia, trzeba
te˝ dostarczyç do ogrodu wystarczajàcà iloÊç energii elektrycznej. Na pewno nale˝y jà doprowadziç do miejsc przeznaczonych
do rekreacji, gdzie urzàdza si´ spotkania towarzyskie czy spo˝ywa posi∏ki.

„UJARZMIONA” WODA
Automatyczne nawadnianie oszcz´dza wysi∏ek
sp´dzony na podlewaniu roÊlin, pozostawiajàc wi´-

Fot. Roberts/Kryszta∏

Fot. Ogrody MyÊliwiec
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cej czasu na czerpanie przyjemnoÊci z posiadania
w∏asnego ogrodu. Przed rozpocz´ciem projektowania systemu nale˝y znaç wydajnoÊç i ciÊnienie domowej instalacji wodociàgowej. Od tego mi´dzy innymi zale˝y, na ile sekcji mo˝na podzieliç instalacj´
– im wi´ksze ciÊnienie i wydatek wody, tym wi´cej
urzàdzeƒ mo˝e pracowaç jednoczeÊnie, co oznacza,
˝e ogród mo˝na podzieliç na mniej sekcji. Im wi´kszy ogród, a s∏absze ciÊnienie i mniejszy wydatek
wody, tym wi´cej sekcji musi powstaç.
Podstawowym elementem systemu automatycznego nawadniania jest pompa pobierajàca wod´
do zraszaczy. Musi ona spe∏niaç okreÊlone parametry: wydatek wody (liczony w litrach na minut´)
oraz wysokoÊç podnoszenia s∏upa wody (w metrach), zale˝ne od ciÊnienia w uj´ciu czy studni. CiÊnienie po pod∏àczeniu pompy powinno wynosiç
min. 3 atmosfery, jednak w zale˝noÊci od wielkoÊci
ogrodu bywa wymagane wi´ksze.
Po∏acie trawników czy niektóre grupy roÊlin podlewane sà przez zraszanie. Typ zraszacza wybiera si´
w zale˝noÊci od potrzeb oraz sposobu podlewania.
Kolejnym sposobem na dostarczenie roÊlinom
niezb´dnej iloÊci wody jest kroplowanie jej bezpoÊrednio do korzeni zasadzonych roÊlin. Ca∏y proces
odbywa si´ przy pomocy specjalnych rurek polietylenowych, które umieszcza si´ w dopasowanych
przepustach. Równie przydatne sà sterowniki obs∏ugujàce system zamontowany w gara˝u – sterownik
umieszcza si´ z regu∏y w gara˝u, a programuje odpowiednià por´ i niezb´dnà d∏ugoÊç czasu podlewania, jednoczeÊnie okreÊlajàc kolejnoÊç pracy poszczególnych sekcji.
W bliskiej odleg∏oÊci od uj´cia wody mo˝na umieÊciç te˝ elektrozawory odpowiadajàce za automatyczne otwieranie i zamykanie dop∏ywu wody do poszczególnych sekcji ze zraszaczami. Umieszcza si´
je w skrzynce, najlepiej ukrytej wÊród roÊlin na rabacie lub wbudowanej w opask´ odwadniajàcà domu.
W niektórych przypadkach do oczyszczania wody u˝ywanej do podlewania wykorzystuje si´ filtry
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L AMPY, KINKIETY, REFLEKTORY...


Kinkiety – stosuje si´ je
przy tarasach i wejÊciach
do budynków.
 S∏upki – wzd∏u˝ Êcie˝ek najlepiej sprawdzajà si´ lampy stojàce, które montuje si´ w fundamentach albo przykr´ca
do utwardzonej nawierzchni
chodnika.
 Oprawy gruntowe – do oÊwietlania Êcie˝ek, podjazdów, roÊlin, jak i elementów architektonicznych; mogà pe∏niç te˝
funkcje najazdowe, montowane sà w gruncie lub nawierzchni utwardzonej.
Umieszcza si´ je w szczelnych
i mocnych stalowych oprawach, dzi´ki czemu sà odporne na uderzenia i wytrzymujà
nacisk kó∏ samochodowych.
Wybrane modele nadajà si´
równie˝ do podÊwietlania
oczek wodnych – sà wodoszczelne i nierdzewne.
 Reflektory halogenowe – dzi´ki nim mo˝na uzyskaç interesujàcy efekt podÊwietlania elewacji budynków, roÊlin, fontann, rzeêb i dodatkowych elementów architektonicznych. Mo˝na je ustawiç na trawie, na ostrzu wbitym w grunt lub przykr´ciç Êrubami do utwardzonego pod∏o˝a albo do fundamentu.
 Lampy solarne – ich naturalnym êród∏em energii jest s∏oƒce, które nagrzewajàc powierzchni´ lampy, pozwala oddaç mu Êwiat∏o po zapadni´ciu wieczoru. Sà one jednak
nietrwa∏e i wymagajà cz´stej wymiany, ponadto ∏atwo je uszkodziç, a nik∏e Êwiat∏o, które dajà, nie wystarcza na dobre oÊwietlenie ogrodu.
 ˚arówki – stosuje je si´ coraz rzadziej ze wzgl´du na wysokie zu˝ycie energii i szybkie
„wypalanie.” D∏u˝ej dzia∏ajà Êwietlówki kompaktowe i halogeny, a tak˝e coraz popularniejsze ˝arówki rt´ciowe i ˝arówki typu PAR, czy diody LED, dajàce specyficzne bia∏e
Êwiat∏o. Tego typu ˝arówki zu˝ywajà do pi´ciu razy mniej energii ni˝ tradycyjne, a zarazem sà trwalsze – ich zu˝ycie wyd∏u˝a si´ nawet do kilku lat. Wiele z nich cechuje odpornoÊç na wysokà i niskà temperatur´, tak˝e na uderzenia i wstrzàsy. Sà zasilane sta∏ym, bezpiecznym, niskim napi´ciem: 12 lub 24 V.
Fot. Ogrody MyÊliwiec

ELEKTRYCZNE ¸AMIG¸ÓWKI
Oprawy stosowane na zewnàtrz muszà posiadaç odpowiednie parametry szczelnoÊci, okreÊlane znakiem IP, w postaci
dwucyfrowej liczby. Pierwsza cyfra oznacza stopieƒ odpornoÊci na py∏y i cia∏a sta∏e, druga na wilgoç i wod´. Dla
ogrodów przydomowych wspó∏czynnik IP oprawy powinien
wynosiç minimum 44. Oprawy powinny mieç równie˝ okreÊlonà klas´ ochronnoÊci izolacji elektrycznej. Do ogrodu
mo˝na stosowaç lampy klasy II, ewentualnie I, do oczek
wodnych III.

Prawid∏owe napi´cie
OÊwietlenie ogrodowe mo˝e pracowaç pod napi´ciem 12
lub 24 V (co wymaga zastosowania transformatora)
lub 230 V (napi´cie sieciowe). Oprawy przeznaczone
do pracy pod wodà (w basenach, zbiornikach wodnych) muszà byç zasilane niskim napi´ciem – 12 lub 24 V. Od tego,
jakim napi´ciem b´dzie zasilane oÊwietlenie ogrodowe, za-

le˝y dopuszczalna moc lamp oraz mo˝liwoÊç pod∏àczania
do instalacji zewn´trznej dodatkowych urzàdzeƒ elektrycznych. Zasilanie niskim napi´ciem (12 lub 24 V) sprawdza
si´ z regu∏y na niewielkich dzia∏kach, z kilkoma punktami
oÊwietleniowymi rozmieszczonymi na przyk∏ad wzd∏u˝
chodnika prowadzàcego do budynku. Na du˝ych posesjach,
gdzie planowane sà liczne êród∏a Êwiat∏a, lepiej wykonaç
instalacj´ zasilanà napi´ciem sieciowym 230 V.

Czujniki Êwiat∏a i ruchu
Wyposa˝enie oÊwietlenia ogrodowego w specjalne czujniki
umo˝liwia automatyczne sterowanie systemem, a zarazem
oszcz´dnoÊç energii elektrycznej. Czujnik ruchu w∏àcza si´
na okreÊlony (zaprogramowany wczeÊniej) czas w momencie, gdy w jego pobli˝u znajdzie si´ cz∏owiek lub pojazd.
Montuje si´ go najcz´Êciej w strefie wejÊciowej, przy furtce
lub podjeêdzie. Czujnik zmierzchowy zapewnia automatyczne w∏àczanie oÊwietlenia o zmroku i wy∏àczanie go rano.

Fot. Ogrody MyÊliwiec

Jak wybraç oprawy?
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Rodzaje zraszaczy


Statyczne – podlewajàce ca∏y czas ten
sam obszar.
 Ruchome (turbinowe) – o okreÊlonym,
regulowanym kàcie zraszania.
 Wynurzane – wysuwajàce si´ z ziemi
pod wp∏ywem ciÊnienia wody.
 Niewynurzane – stale umieszczone
na powierzchni.
 Mikrozraszacze – o niewielkim zasi´gu polewania.

Sposób ma wilgotne korzenie

Fot. Ogrody MyÊliwiec

Do bezpoÊredniego podlewania korzeni
roÊlin s∏u˝à kroplowniki. Sà to przewody
w postaci elastycznych rurek polietylenowych, w ciemnym kolorze (o Êrednicy 0,5-1 cala), uk∏adane w rowkach o
g∏´bokoÊci 20-40 cm lub specjalnych
przepustach, np. pod nawierzchniami
czy murkami. Stworzenie siatki rozga∏´zieƒ takich przewodów w ca∏ym ogrodzie umo˝liwiajà ró˝nego rodzaju z∏àczki, rozdzielacze, ∏àczniki czy trójniki.

DRENA˚
Jest to system rur pe∏nych
i perforowanych (najcz´Êciej karbowanych z PCV),
u∏o˝onych w najbardziej
newralgicznych punktach
dzia∏ki, na g∏´bokoÊci
ok. 40-50 cm. Rury perforowane ma∏ymi otworami
(zbierajàcymi wod´) po∏àczone sà ze studzienkami
drenarskimi. Nagromadzona w nich woda sp∏ywa
przez studzienki rewizyjne
(s∏u˝àce do ∏àczenia rur
i zatrzymywania osadów)
do studzienki zbiorczej.
Jest ona albo studzienkà
ch∏onnà (odprowadzajàcà
wod´ stopniowo do gruntu
za pomocà warstwy drena˝owej) albo ∏àczy si´ z kanalizacjà deszczowà rowem melioracyjnym lub ze
zbiornikiem retencyjnym
(mo˝e s∏u˝yç wówczas jako dodatkowe nawodnienie ogrodu). Aby drena˝
Êciàga∏ nadmiar wody, nale˝y wykonaç dodatkowà
warstw´ filtracyjnà ze ˝wiru i geow∏ókniny otaczajàcà rury. Takie rozwiàzanie
zapewni swobodny przep∏yw wody, a zarazem
uniemo˝liwi przenikanie
do drena˝u osadów i czàsteczek ziemi.
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siatkowe lub dyskowe umieszczane tu˝ przy elektrozaworach. Jako dope∏nienie systemu nawadniajàcego stosuje si´ te˝ czujniki, które mierzà wilgotnoÊç gleby oraz zapobiegajà uruchomieniu poboru
wody, gdy jej nadmiar mo˝e szkodziç roÊlinom.
Projektujàc instalacj´, nale˝y pami´taç, ˝e woda
powinna pokonywaç jak najkrótszà drog´ od êród∏a
do wylotu, wtedy ciÊnienie na koƒcu przewodów
nie b´dzie zbyt niskie. Ponadto podczas nawadniania jednoczeÊnie mogà pracowaç jedynie urzàdzenia tego samego typu, np. zraszacze statyczne, ruchome, mikrozraszacze czy linie kroplujàce. Dlatego system dzieli si´ na sekcje, które pracujà pojedynczo, nawadniajàc stopniowo kolejne fragmenty
ogrodu. Ich liczba zale˝y od wielkoÊci ogrodu oraz
od ciÊnienia i wydatku wody w uj´ciu. Zasi´g dzia∏ania zraszaczy wyznacza si´ tak, aby nawadniane
powierzchnie w pewnym stopniu na siebie zachodzi∏y, poniewa˝ zraszacze dostarczajà równomiernà iloÊç wody jedynie do 60% swego zasi´gu, a ˝aden fragment terenu nie mo˝e pozostawaç suchy.
Dlatego te˝ maksymalna odleg∏oÊç mi´dzy zraszaczami nie powinna przekraczaç 50% ich Êrednicy
nawadniania. Dla instalacji nawadniajàcej wa˝ne
jest odpowiednie zabezpieczanie na zim´: odci´cie
dop∏ywu wody i usuni´cie jej resztki z instalacji,
na przyk∏ad spr´˝onym powietrzem.

WALKA Z WODÑ
Urzàdzenia odprowadzajàce wod´ tak˝e znajdà
swoje miejsce w ogrodzie. Majà one postaç korytek
czy przepustów odwadniajàcych (przykrytych kratkami), i odprowadzajà nadmiar wody do kanalizacji
deszczowej lub ogólnosp∏awnej, wód powierzchniowych, rowu melioracyjnego czy zbiorników reten-
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cyjnych. Podstawowym elementem odwodnienia
jest równie˝ opaska ze ˝wiru lub kostki brukowej
otaczajàca dom, która b´dzie odprowadzaç wilgoç
z dala od murów i fundamentów budynku. Na dzia∏kach, gdzie pojawia si´ problem z zaleganiem wody, rozwiàzaniem mo˝e byç za∏o˝enie drena˝u, który jà odprowadza.
Innà mo˝liwoÊcià jest stworzenie systemu rozsàczajàcego wod´ po powierzchni dzia∏ki. Ciecz doprowadzana jest systemem rur nie do zbiorczej studzienki drena˝owej, ale do specjalnych perforowanych skrzynek, które zarazem magazynujàc, stopniowo jà rozsàczajà w gruncie w ró˝nych kierunkach. Takie skrzynki uk∏adane sà w ziemi modu∏owo, jak klocki, na geow∏ókninie i dodatkowo obsypywane ˝wirem. Odprowadzona woda z deszczówki doskonale mo˝e nadawaç si´ do nawadniania
ogrodu, dlatego warto stworzyç dla niej specjalny
zbiornik lub studni´. Wod´ mo˝na odprowadzaç
bezpoÊrednio z rynien za pomocà rur spustowych
lub ze studzienek drena˝owych. Zbiorniki na wod´
retencyjnà mogà byç umieszczane na powierzchni,
ale najlepiej schowaç je pod ziemià. W sprzeda˝y sà
obecne zbiorniki z nieprzezroczystego polietylenu,
o pojemnoÊci ok. 700-2.000 l. Podziemny zbiornik
mo˝na wykonaç równie˝ ze zwyk∏ych, betonowych
kr´gów studziennych.

SPOSÓB NA ZIMNO
Zimy w naszym klimacie cz´sto charakteryzujà
si´ du˝ymi opadami Êniegu i Êliskà nawierzchnià.
Szczególnie jest to dokuczliwe na podjeêdzie i wokó∏
domu. Przydatnym rozwiàzaniem mo˝e byç wi´c instalacja systemu grzewczego na najcz´Êciej ucz´szczanych ciàgach komunikacyjnych, a przede
wszystkim na podjeêdzie do gara˝u. System sk∏ada
si´ z kabli grzejnych, odpornych na wilgoç, os∏oni´tych metalowym p∏aszczem, mocowanych pojedynczo lub w postaci gotowych mat na siatce lub taÊmie.
Im g´Êciej kable sà u∏o˝one, tym posiadajà wi´kszà
moc grzewczà. Uk∏ad zasilany jest napi´ciem sieciowym 230 V. Maty z kablami grzejnymi uk∏ada si´
na ca∏ej powierzchni przeznaczonej do odÊnie˝ania
lub tylko miejscami, np. pasami na szerokoÊç rozstawu kó∏ samochodu. Kable grzejne mo˝na z powodzeniem montowaç pod utwardzanymi nawierzchniami z kostki brukowej, betonu, asfaltu czy p∏yt
chodnikowych. Urzàdzenia uk∏adu mogà byç sterowane r´cznie lub programowane automatycznie,
w∏àczajàc si´ samoczynnie, gdy temperatura otoczenia spadnie poni˝ej 0°C, pojawiajà si´ opady lub wykryta zostaje wilgoç.
Instalacje ogrodowe sprawiajà, ˝e inwestorzy
ch´tniej cenià wygod´ zwiàzanà z korzystaniem
z uroków ogrodu. Oszcz´dzà one wiele pracy i czasu, pozwalajàc w pe∏ni cieszyç si´ pi´knem naszej
zielonej przestrzeni.
MARIA MICHALIK
PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ

