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Ogrodowe
puzzle

roces sam w sobie jest doÊç z∏o˝ony – nale˝y
zwróciç uwag´ na sporà iloÊç szczegó∏ów zwiàzanych z dzia∏kà, mieszkaƒcami, zwierz´tami,
po∏o˝eniem, rodzajem gleby. JednoczeÊnie potrzebna jest doÊç du˝a wiedza fachowa, ˝eby w sensowny sposób przeanalizowaç pewne informacje
i wybraç najlepszà opcj´ zagospodarowania zieleni.
Brzmi przera˝ajàco, ale w praktyce nie jest to a˝ tak
straszne, jakby si´ wydawa∏o.
W wi´kszoÊci przypadków, kiedy w∏aÊciciel dzia∏ki podejmuje si´ zaprojektowaç samodzielnie swój
ogród, jest to zwykle jego pierwsza próba. Prawdopodobnie nigdy wczeÊniej tego nie robi∏, dlatego
musi zgromadziç i przyswoiç sobie ca∏à niezb´dnà
wiedz´. Jest to mo˝liwe, ale wymaga czasu i zapa∏u
do pracy.
Zak∏adajàc ogród, powinniÊmy si´ zastanowiç,
ile czasu mo˝emy poÊwi´ciç na jego piel´gnacj´.
Znacznie wi´ksze pole do popisu mamy, decydujàc
si´ na zakup roÊlin. Z ogromnej iloÊci odmian musi-
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WYBIERAJÑC ROÂLINY,
WEè POD UWAG¢:

Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej

Warunki klimatyczne. Kraj, strefa klimatyczna, nas∏onecznienie, umiejscowienie wzgl´dem stron
Êwiata, równie˝ iloÊç opadów, choç r´cznego podlewania i tak nie unikniemy.
Fot. Mariusz Golak

Warunki glebowe. Rodzaj gleby preferowany przez
roÊlin´: kwaÊna, zasadowa, sucha, wilgotna, zasob-

Dobór roÊlinnoÊci to jeden z ostatnich elementów
towarzyszàcych projektowaniu ogrodu. WczeÊniej planujemy
powierzchnie, które b´dà zajmowa∏y roÊliny, teraz natomiast
ka˝da z nich musi zostaç nazwana. Taka kolejnoÊç ma
oczywiÊcie wymiar czysto praktyczny, poniewa˝ dobór
roÊlinnoÊci to bardzo pracoch∏onne zaj´cie. Najlepiej zrobiç
to dopiero w momencie, kiedy kszta∏t ca∏ego ogrodu zostanie
zaakceptowany przez inwestorów.

na, ja∏owa.
Docelowà wielkoÊç roÊlin. W przypadku drzew
i niektórych krzewów trzeba wiedzieç, jakà wielkoÊç
osiàgnà za 10-15 lat, tak ˝eby w miejscu zasadzenia
nie zabrak∏o im miejsca. W przypadku mniejszej roÊlinnoÊci (bylin) istotna jest rozstawa, czyli g´stoÊç
zasadzenia. Je˝eli b´dziemy chcieli zbyt szybko
osiàgnàç zwarcie roÊlinnoÊci poprzez g´stszà rozstaw´, roÊliny mogà nie rozrastaç si´ do prawid∏owych wymiarów i pokroju, co skutkowaç mo˝e
cz´stszymi chorobami.
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my bowiem zdecydowaç si´ na kilka, podkreÊlajàcych charakter naszego ogrodu. Trzeba wziàç
pod uwag´, ˝e niektóre z nich b´dà potrzebowa∏y
ci´cia, nawo˝enia i innych zabiegów piel´gnacyjnych. Poza tym zwracajmy uwag´ na zdrowotnoÊç
roÊlin, ich korzenie (w przekroju zdrowy korzeƒ jest
bia∏y), cen´ i stref´ przemarzania, którà tolerujà. PowinniÊmy te˝ zastanowiç si´, czy pragniemy od razu widzieç efekt, kupujàc du˝e roÊliny, a co za tym
idzie dro˝sze, czy mniejsze i taƒsze.

DRZEWA I KRZEWY
Zacznijmy od drzew i krzewów, które sà d∏ugowieczne i tworzà zaciszny ogród, dzielàc go na poszczególne cz´Êci. Mamy tu wiele mo˝liwoÊci. Mo˝emy zdecydowaç si´ wy∏àcznie na drzewa iglaste lub
liÊciaste, jednak w takim wypadku nasz wymarzony
ogród b´dzie monotonny. Warto poÊwi´ciç troszk´
czasu i ustaliç proporcje iglaków do drzew liÊciastych.
˚ywotniki, cisy czy ja∏owce doskonale sprawdzajà si´
jako ˝ywop∏oty. Pi´knie wyglàdajà sosny, Êwierki czy
jod∏y, pod warunkiem, ˝e zapewnimy im odpowiednià
przestrzeƒ jako soliterom (samotnikom). Wtedy b´dziemy mogli podziwiaç ich pi´kne pokroje. Iglaki
idealnie komponujà si´ z zimowym krajobrazem, ukazujàc g∏´bi´ ró˝nych odcieni zieleni. Z kolei drzewa
i krzewy liÊciaste wprowadzajà do naszego ogrodu
elementy zmienne. Wraz z porami roku nasz ogród
przybiera ró˝ne barwy. Wiosnà pokrywa si´ masà
pi´knych kwiatów. Latem podziwiamy ich ciekawe
ulistnienie i owoce, jesieƒ zaskakuje nas mnóstwem
ciep∏ych barw. Zimà widzimy idealny pokrój wybranych drzew i krzewów, ich dekoracyjne p´dy. Wybierajmy roÊliny o zró˝nicowanych pokrojach: p∏aczàce,
kolumnowe, sto˝kowe, p∏o˝àce. Dzi´ki temu uzyskamy efekt wielowarstwowoÊci.

Fot. Mariusz Golak

Podstawowe kryteria doboru roÊlin
Wzgl´dy estetyczne. Podstawowy warunek, jaki roÊlina musi spe∏niaç, to akceptacja
samego ogrodnika.

Pora kwitnienia. Uzbrojeni w odpowiednià wiedz´ na temat okresów kwitnienia, mo˝emy tak zagospodarowaç teren naszego ogrodu, ˝eby poszczególne jego cz´Êci by∏y
ozdobà ca∏y rok. Niektóre roÊliny kwitnà bardzo d∏ugo w ogrodzie, inne zdecydowanie
krócej, ale równie pi´knie. Trzeba tak dobraç gatunki, ˝eby w ka˝dym momencie coÊ
si´ w naszym ogrodzie dzia∏o.

Pracoch∏onnoÊç piel´gnacji. Ci´cie, pryskanie, usuwanie przekwit∏ych p´dów, okrywanie na zim´... Prac piel´gnacyjnych jest bardzo wiele, ale nie wszystkie roÊliny ich wymagajà. Je˝eli jesteÊ ogrodnikiem pasjonatem, na pewno nie b´dziesz odbiera∏ sobie
tej przyjemnoÊci, ale je˝eli chcesz mieç pi´kny ogród, a niekoniecznie znajdziesz dla
niego a˝ tyle czasu, to nie problem. Z zastrze˝eniem, ˝e roÊlin, które nie wymagajà

PNÑCZA
Pnàcza nadajà si´ do ka˝dego ogrodu. Jedne wymagajà podpór, inne pnà si´ nawet po g∏adkich powierzchniach. Musimy wziàç pod uwag´, ile miejsca mo˝emy im zapewniç. Przy wyborze pnàczy
zwróçmy równie˝ uwag´ na d∏ugoÊç corocznych
przyrostów (np. Rdestówka auberta – Fallopia baldschuanica ma 8 m) oraz na stanowisko, w którym
czujà si´ najlepiej. Kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla) najlepiej roÊnie w cieniu, na pó∏nocnych Êcianach. Posadzony na s∏onecznym stanowisku jest atakowany przez prz´dziorki. Musimy
pami´taç, ˝e pnàcza wymagajà ci´cia, co z czasem
mo˝e byç utrudnione.
Pnàcza cieszà nas nie tylko kwiatami. Zawiàzujà
ró˝ne, ciekawe owoce. Cytryniec chiƒski (Schisandra chinensis) wydaje pi´kne, krwistoczerwone
owoce. Fioletowe, du˝e owoce uka˝à si´ na Akebi
pi´ciolistkowej (Akebia quinata).
JeÊli decydujemy si´ na oczko wodne z urokliwymi grzybieniami czy grà˝elami, pami´tajmy, ˝e roÊliny wodne rosnà na odpowiednich g∏´bokoÊciach.
Na najg∏´bsze wody nadajà si´ wy˝ej wymienione
grzybienie ogrodowe (Nymphaea x hybryda), grà˝e-

kompletnie ˝adnego wysi∏ku, po prostu nie ma.

Zapach. Nie wszystkie roÊliny wydzielajà przyjemny zapach. Sà to np. ja∏owce, bukszpan, grusze, które nie nale˝à do przyjemnie pachnàcych. Z drugiej strony, du˝a iloÊç
pachnàcych roÊlin w ogrodzie to ogromna zach´ta dla owadów, takich jak osy. Je˝eli
któryÊ ze wspó∏mieszkaƒców jest uczulony, to ryzyko ugryzienia zdecydowanie wzrasta.

Ma∏e dzieci. Je˝eli ogród b´dzie u˝ytkowany równie˝ przez ma∏e dzieci, nale˝y wystrzegaç si´ roÊlin k∏ujàcych, trujàcych, parzàcych lub o atrakcyjnych, niejadalnych
owocach.

Zwierz´ta. Niektóre roÊliny sà szczególnie podatne na dzia∏alnoÊç zwierzàt domowych.
Mo˝emy postaraç si´ o podzielenie ogrodu na cz´Êci, do których zwierz´ta nie b´dà
mia∏y dost´pu albo z takich roÊlin zrezygnowaç. RoÊliny, takie jak kocimi´tka czy aktinidia, przywabiajà do siebie koty.

Pylenie. Okres kwitnienia dla alergików to trudne tygodnie. Ten aspekt te˝ trzeba mieç
na uwadze podczas obsadzania dzia∏ki. Je˝eli mamy w domu alergika, postarajmy si´
zwróciç uwag´ równie˝ na jego komfort w najgorszym okresie.

PodatnoÊç na choroby. Przy doborze roÊlin zwróçmy równie˝ uwag´ na ich odpornoÊç
na choroby i szkodniki. Nie powinniÊmy dobieraç roÊlin b´dàcych ˝ywicielami dla panujàcych w kraju chorób, np. rdza wejmutko-porzeczkowa, która do pe∏nego rozwoju
potrzebuje tych dwóch gatunków, brak jednego z nich zmniejsza ryzyko infekcji.
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le ˝ó∏te (Nuphar lutea), strza∏ki wodne (Sagittaria
sagittifolia). Na p∏ytszych g∏´bokoÊciach idealnie
sprawdzi si´ ∏àczeƒ baldaszkowy (Butomus umbellatus) czy pa∏ka szerokolistna (Typha latifolia). Brzegi
mo˝na obsadzaç irysami syberyjskimi (Iris sibirica),
liliowcami ogrodowymi (Hemerocallis hybryda) czy
we∏niankà wàskolistnà (Eriophorum angustifolium).

BYLINY

Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej

Nieod∏àcznym elementem ka˝dego ogrodu powinny byç byliny, czyli wieloletnie roÊliny zielne.
Obecnie mamy szeroki asortyment gatunków i odmian, co daje nam mo˝liwoÊç skomponowania rabat
o ka˝dej tonacji kolorystycznej. Wiele bylin charakteryzuje si´ bardzo d∏ugim okresem kwitnienia, np.
przetacznik siwy (Veronica incana) czy trzykrotka
(Andersona-Tradescantia x andersoniana), które
cieszà nas swoimi kwiatami od czerwca do wrzeÊnia, inne z kolei kwitnà krótko, np. pierwiosnek
gruziƒski (Primula juliae), ale cz´sto ich liÊcie nadal pozostajà dekoracyjne.
Dobierajàc roÊliny na rabat´, musimy zdecydowaç, czy zale˝y nam na tym, aby wszystkie byliny
kwit∏y w tym samym czasie, czy te˝ wolimy, aby nasza rabata by∏a zmienna – cz´Êç roÊlin bowiem przekwita, inne dopiero zakwitajà. Bardzo wa˝ne jest,
aby dobieraç gatunki o podobnych wymaganiach
glebowych i Êwietlnych, pami´tajàc, ˝e wi´kszoÊç
bylin preferuje stanowiska s∏oneczne i pó∏cieniste,
a tylko nieliczne nadajà si´ do cienia. Niektóre byliny, jak np. dzwonek karpacki (Campanula carpatica), ostró˝k´ ogrodowà (Delphinium x cultorum),
po przekwitnieniu nale˝y przyciàç, co spowoduje ich
powtórne kwitnienie jeszcze w tym samym sezonie.
Bardzo ∏adne akcenty kolorystyczne w ogrodzie
stanowià roÊliny cebulowe. Wi´kszoÊç z nich zakwita wczesnà wiosnà, kiedy pozosta∏e roÊliny w naszym ogrodzie dopiero budzà si´ do ˝ycia. Kupujàc
roÊliny cebulowe, musimy zwróciç uwag´, kiedy
przypada termin ich sadzenia – cz´Êç sadzi si´ jeszcze jesienià, a cz´Êç wiosnà, oraz czy cebulki na zim´ pozostawiamy w glebie, czy nale˝y je wykopaç
i przechowaç w suchym i ch∏odnym miejscu.
MARIA MICHALIK
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