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ARCHITEKTURA OGRODOWA

rchitektura ogrodowa, lub inaczej ma∏a architektura, to elementy architektoniczne, budowle oraz sprz´ty stanowiàce wyposa˝enie ogrodów, parków, placów zabaw i wszelkich terenów rekreacyjnych. Stanowi ona swojego rodzaju
„umeblowanie” ogrodu, nadajàc mu okreÊlony charakter. Te elementy ostatecznie decydujà, czy ogród
b´dzie urzeka∏ rustykalnym wdzi´kiem, czy czarowa∏ eleganckim powabem. Podobnie jak we wn´trzu naszego domu, równie˝ w ogrodzie okreÊlone
materia∏y, barwy i formy wspó∏grajà ze sobà, nadajàc tony ciep∏e lub zimne, budujàc atmosfer´ wn´trza. Zarówno swojà formà jak i materia∏em z jakiego sà wykonane powinny pasowaç do stylu i charakteru miejsca. Powinny równie˝ cechowaç si´ wygodà, funkcjonalnoÊcià oraz odpornoÊcià na zmienne warunki atmosferyczne.

A

Dzisiejsza oferta elementów wyposa˝enia ogrodu
jest prawie nieograniczona. Je˝eli w katalogu producenta nie znajdujemy interesujàcych nas rozwiàzaƒ, mo˝emy zaprojektowaç je sami lub poprosiç
o pomoc projektanta naszego ogrodu. Ca∏à gam´
elementów ogrodowych otwierajà altany i inne budowle s∏u˝àce rekreacji, sprzyjajàce np. wypoczynkowi w cieniu pnàczy lub grillowaniu w deszczowy
dzieƒ. W oran˝eriach i ogrodach zimowych mo˝na
poleniuchowaç wÊród tropikalnych roÊlin, a budowle pe∏niàce funkcje typowo u˝ytkowe, m.in. wiaty,
domki na narz´dzia, szklarenki i inspekty, s∏u˝à
magazynowaniu i uprawie warzyw oraz wra˝liwych
rozsad.
Warto zdecydowaç si´ na urozmaicenie w∏asnego
ogrodu ma∏à architekturà. Wybierajmy jà pod kàtem
naszych planów ogrodowych – sami przecie˝ najlepiej wiemy, w jaki sposób lubimy sp´dzaç czas
w ogrodzie i jakie elementy b´dà nam potrzebne.
Interesujàcych propozycji jest wiele, jednak swój
wybór nale˝y dok∏adnie przemyÊleç. Nale˝y wziàç
pod uwag´ wielkoÊç naszej dzia∏ki – je˝eli marzy
nam si´ altana, a mamy niewielki ogródek, warto
zrezygnowaç z niej choçby na rzecz zakàtka z pergolà, czy niewielkiego placu wÊród roÊlin by nie doprowadziç do „zagracenia” terenu. Przy wyborze
nale˝y równie˝ kierowaç si´ wzgl´dami praktycznymi i odpowiedzieç sobie na pytania: Czy wybrana
pergola udêwignie ci´˝ar pnàcza, które zaplanowaliÊmy? Czy ∏awka którà wypatrzyliÊmy mo˝e pozostaç przez zim´ na zewnàtrz, a je˝eli nie, czy mamy
gdzie jà przechowywaç poza sezonem? Czy zbiornik wodny, który zaplanowaliÊmy jest wystarczajàco
g∏´boki, aby mog∏y zimowaç w nim ryby? Warto
przemyÊleç tego typu kwestie, aby uniknàç póêniejszych rozczarowaƒ.

STYL
Powiàzane z ma∏à architekturà nawierzchnie,
schody, ogrodzenia i murki oporowe w znacznym
stopniu determinujà póêniejszy wybór innych elementów. Dlatego du˝à wag´ przywiàzuje si´ do

Nie tylko
roÊliny
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MO˚LIWOÂCI

Elementy ma∏ej architektury jako atrakcyjne akcenty, czasem ukryte w gàszczu
roÊlin, innym razem celowo wyeksponowane, lub te˝ g∏ówne elementy
kompozycji, zawsze ∏àczà funkcje praktyczne i u˝ytkowe, jednoczeÊnie nadajàc
ogrodom wiele uroku. Przyjemnie jest usiàÊç w cieniu altany, pos∏uchaç
szmeru wody w sadzawce, sp´dziç mi∏y wieczór z przyjació∏mi przy grillu, czy
po prostu odpoczàç w wygodnym fotelu na tarasie… pod warunkiem, ˝e
elementy zosta∏y dobrane spójnie z ideà ca∏ego za∏o˝enia oraz potrzebami
u˝ytkowników.
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ARCHITEKTURA OGRODOWA
proste, drewniane meble i klasyczna altana oraz
masywny, kamienny grill ogrodowy. Dope∏nieniem
ogrodu w stylu angielskim mogà byç natomiast
Êcie˝ki ze ˝wiru lub ceg∏y, kute bramki i pergole
pod kwitnàce pnàcza oraz ˝eliwne meble ogrodowe.
Nowoczesny ogród potrzebuje awangardowych rozwiàzaƒ – tu mogà pojawiç si´ proste formy odlane
z betonu utrzymane w mocnej kolorystyce, akcenty
ze szk∏a i aluminium oraz nieskomplikowane nawierzchnie z du˝ych p∏yt.

MATERIA¸Y

zintegrowanego projektowania wszystkich elementów, przechodzàc od g∏ównego stylu za∏o˝enia,
szkieletu kompozycji i planu funkcjonalnego do doboru materia∏ów i elementów ma∏ej architektury.
Wszystkie wspomniane elementy przybierajà rozmaite formy od najprostszych po awangardowe i artystyczne. Wybór zale˝y w∏aÊnie od stylu ogrodu,
sposobu jego u˝ytkowania i oczywiÊcie upodobaƒ
w∏aÊcicieli. Wa˝ne, aby utrzymaç ca∏oÊç w podobnym stylu, nawiàzujàcym do architektury i kolorystyki domu, uk∏adu oraz charakteru roÊlinnoÊci.
Je˝eli decydujemy si´ na rustykalny, lekki styl,
doskona∏e b´dà elementy drewniane w po∏àczeniu
z kamieniem: np. nieregularna nawierzchnia z naturalnych (najlepiej wyst´pujàcych w okolicy) ska∏,

Projekt nawierzchni z p∏yt
kamiennych przygotowany
z myÊlà o aran˝acji otoczenia domu wybudowanego
wed∏ug projektu Dom w tymianku Biura Projektów
Archon +.

Jak kupiç?

Wspó∏czesna architektura ogrodowa wykonywana jest z wielu ró˝norodnych produktów po∏àczonych na ró˝ne sposoby. Tradycyjnymi i najcz´Êciej
wykorzystywanymi materia∏ami sà drewno, kamieƒ,
ceg∏a i ˝eliwo. Powodem ich popularnoÊci jest trwa∏oÊç (za wyjàtkiem drewna, które wymaga regularnej impregnacji), dost´pnoÊç oraz atrakcyjny wyglàd wykonanych z danego materia∏u elementów.
Z kamienia i ceg∏y wykonuje si´ nawierzchnie,
murki oraz ró˝nego typu wykoƒczenia i podmurówki. ˚eliwo i drewno wykorzystuje si´ do budowy
mebli, budowli ogrodowych oraz ró˝nego typu podpór i konstrukcji. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie
ka˝dy rodzaj drewna, kamienia, czy ceg∏y nadaje
si´ do wykorzystania w ogrodzie w okreÊlonym celu. PowinniÊmy najpierw sprawdziç jakimi w∏aÊciwoÊciami oraz odpornoÊcià on si´ charakteryzuje.
Niektóre rodzaje kamienia sà zbyt Êliskie, lub
zbyt ∏atwo si´ Êcierajà aby mog∏y s∏u˝yç jako na-

Szukajàc elementów ma∏ej architektury do swojego ogrodu mo˝emy skorzy-

Âwiat∏o w ogrodzie

staç z gotowych ofert producentów umieszczonych na stronach interneto-

Propozycje oÊwietlenia ogrodowego uwzgl´dniajà ró˝ne trendy w projektowa-

wych lub w katalogach reklamowych.

niu i dajà mo˝liwoÊç dopasowania lamp do stylu i atmosfery ogrodu.
Przed dokonaniem wyboru nale˝y rozwa˝yç, czy zale˝y nam na intensywnym

Meble

oÊwietleniu, czy chcemy jedynie zaakcentowaç ciàgi komunikacyjne oraz nie-

Istnieje du˝y wybór mebli ogrodowych drewnianych, rattanowych oraz (ostat-

które elementy. Od tego b´dzie zale˝a∏a iloÊç i sposób rozmieszczenia lamp

nio popularnych) z tworzyw sztucznych stylizowanych na rattan, o ciekawych

oraz kolor Êwiat∏a.

formach, wzorach i kolorystyce. Mniejszy jest wybór mebli kutych, które choç
niewàtpliwie interesujàce, nie cieszà si´ wielkà popularnoÊcià w Polsce.

Dla wymagajàcych
Je˝eli interesujà nas oryginalne i niebanalne efekty, warto szukaç ofert osób

Altany, pergole

zajmujàcych si´ rzemios∏em artystycznym czy r´kodzie∏em, które oferujà pro-

W przypadku elementów takich jak altany, pergole, bramki czy inne podpory,

dukty unikatowe, niedost´pne na masowà skal´. Warto rozejrzeç si´ po do-

mo˝na równie˝ znaleêç oferty gotowych elementów, jednak nie zawsze b´dà

stawcach z innych krajów europejskich, np. Anglii, W∏och lub Francji. Mo˝na

odpowiada∏y naszym wymaganiom co do wielkoÊci i formy. Tego typu obiekty

równie˝ skorzystaç z pomocy projektanta ogrodu, który przeanalizuje nasze

cz´sto dobrze jest wykonaç na wymiar w zak∏adzie stolarskim, szczególnie je-

wyobra˝enia i wymagania tworzàc projekt wybranego elementu lub zasugeru-

˝eli konstrukcja jest w jakiÊ sposób po∏àczona z domem, lub musi zostaç

je dostawców elementów o odpowiedniej jakoÊci. Indywidualny projekt daje

umiejscowiona na okreÊlonym, ograniczonym obszarze.

mo˝liwoÊç swobodnego doboru materia∏ów, formy i kolorystyki, zastosowania
nietypowych rozwiàzaƒ zgodnych z naszymi upodobaniami, a przede wszyst-

Ok∏adziny

kim otrzymania oryginalnego i jedynego w swoim rodzaju efektu. Jest to do-

W ofercie materia∏ów na nawierzchnie, mury, murki i schody mo˝na znaleêç

bre rozwiàzanie, szczególnie w przypadku ogrodów nowoczesnych, gdzie nie

wiele wzorów i rozwiàzaƒ. Nadal za najbardziej szlachetny uwa˝any jest ka-

sprawdzajà si´ standardowe rozwiàzania.

mieƒ naturalny – granit, piaskowiec, wapieƒ, sjenit. Istnieje jednak równie˝ du˝y wybór coraz bardziej atrakcyjnej galanterii betonowej, oferujàcej szerokà
palet´ p∏yt, kostek brukowych i bloczków stylizowanych na kamieƒ naturalny.
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Elementy ma∏ej architektury takie jak podpory, pergole, kratki
treja˝owe, czy bramki prezentujà okaza∏e pnàcza stanowiàc
równoczeÊnie os∏on´ przed wiatrem, deszczem, czy palàcym
s∏oƒcem. Os∏aniajà ogród dzielàc go na wn´trza, jednoczeÊnie
stwarzajàc atmosfer´ intymnoÊci i spokoju.

wierzchni´. Nie ka˝da ceg∏a nadaje si´ na budow´
grilla ogrodowego, czy na podmurówk´ domu.
Drewno jest materia∏em mi´kkim i ∏atwo ch∏onàcym
wilgoç, dlatego tylko najtwardsze gatunki nadajà
si´ na sta∏e pozostawienie w ogrodzie. Popularne
w ogrodach podk∏ady kolejowe charakteryzujà si´
wysokà trwa∏oÊcià, jednak ze wzgl´du na silne zaimpregnowanie, mogà byç niebezpieczne (sà nasàczane olejem kreozotowym, substancjà trujàcà
przy d∏u˝szym kontakcie).
Cz´Êciej pojawiajà si´ równie˝ w ogrodach materia∏y gi´te, jak popularna od dawna wiklina, czy
elegancki rattan, a tak˝e bambus, trzcina, w∏ókno
palmowe, czy modne ostatnio w∏ókna syntetyczne
(naÊladujàce sploty naturalne). Z tego typu materia∏ów wykonuje si´ g∏ównie meble ogrodowe, ewentualnie tak˝e podpory pod pnàcza.
Coraz popularniejsze stajà si´ nowoczesne za∏o˝enia ogrodowe, nawiàzujàce do wspó∏czesnych
trendów w architekturze. W takich ogrodach pojawiajà si´ elementy ze stali, szk∏a, aluminium, czy
betonu, ∏àczone równie˝ z materia∏ami tradycyjnymi: drewnem i kamieniem. Towarzyszy temu prosta,
minimalistyczna forma oraz wyrazista, surowa kolorystyka.
Wszystkie materia∏y umieszczone w ogrodzie powinny byç w odpowiedni sposób zaimpregnowane
i zabezpieczone przed szkodliwymi czynnikami Êrodowiska, jak woda, niskie temperatury, grzyby, czy
insekty, a tak˝e w ramach mo˝liwoÊci chronione
przed wp∏ywem niekorzystnych warunków pogodowych (okrywanie i chowanie na czas zimy). W innym wypadku wiele elementów, szczególnie drewnianych mo˝e ulec zawilgoceniu i gniciu.

PO GODZINACH
Komfort korzystania z ogrodu wieczorami, a jednoczeÊnie przyjemnà atmosfer´ mo˝emy osiàgnàç
dzi´ki odpowiednio dobranemu i rozmieszczonemu

Projekt grilla kamiennego.

Jako ogrodowe akcenty doskonale spe∏niajà si´ ró˝nego rodzaju misy, wazy, donice, czy skrzynie na roÊliny oraz rzeêby ogrodowe,
które przyciàgajà ciekawà
formà, lub kolorystykà,
podkreÊlajàc urod´ otaczajàcych je roÊlin.

oÊwietleniu. Lampy nie muszà stanowiç jedynie
monotonnie rozmieszczonych elementów, oÊwietlaç
mo˝na na ró˝ny sposób roÊliny, architektur´, czy interesujàce akcenty. „Rzeêbienie” Êwiat∏em, czyli
umiej´tne wydobywanie faktur i eksponowanie
kszta∏tów jest równie˝ formà ogrodowej architektury, dajàcej cz´sto niezwyk∏e efekty.
Ma∏a architektura sprawia, ˝e ogród staje si´ naturalnym przed∏u˝eniem domu – zielonym salonem,
gdzie natura przeplata si´ z architekturà. Ogromna
ró˝norodnoÊç elementów powoduje, ˝e cz´sto trudno zdecydowaç co podoba nam si´ najbardziej. Najwa˝niejsze, to nie zatraciç proporcji i wywa˝enia,
nie przesadziç z ró˝norodnoÊcià i podà˝aç w jednym, ustalonym kierunku dobierajàc szczegó∏y
w podobnym stylu.
JAKUB MYÂLIWIEC
RYS. PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ
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