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NAWIERZCHNIE ZEWN¢TRZNE
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O G R Ó D
zale˝noÊci od tego, jaki efekt chcemy uzyskaç i jaki styl dominuje
w naszym ogrodzie, mo˝na zastosowaç ró˝norodne materia∏y nawierzchniowe, ∏àczone na wiele sposobów.

W

KOSTKA BRUKOWA
Tradycyjna kostka brukowa wykonana
jest z naturalnego granitu i oferowana
w kilku wielkoÊciach – od du˝ych bloków
po drobniutkie kosteczki. Granit dost´pny
jest w kilku odcieniach szaroÊci, a tak˝e
w odcieniu ˝ó∏tym i rubinowoczerwonym.
Do najcz´Êciej wyst´pujàcych i najpopularniejszych materia∏ów stosowanych na nawierzchnie ogrodowe nale˝y jednak betonowa kostka brukowa – materia∏ bardzo trwa∏y i wytrzyma∏y, odporny na niszczàce czynniki atmosferyczne i biologiczne.
W aktualnej ofercie wielu producentów
mo˝na znaleêç bogaty asortyment kostek
ró˝nej wielkoÊci, kszta∏tów i kolorów. Pojawiajàce si´ propozycje kostek, p∏yt czy bloków betonowych w coraz doskonalszy sposób naÊladujà kamieƒ, pozwalajàc otrzymaç efekt naturalnej nawierzchni.
Mo˝na spotkaç kostki o przeró˝nych
kszta∏tach – w formie wi´kszych p∏yt, prostokàtów, kwadratów, trapezów, o kraw´dziach ostrych lub ∏agodnych, o fakturze
jednolitej lub nierównej, stylizowanej
na stary kamieƒ albo granit. Bogaty wybór
kszta∏tów i wielkoÊci kostek daje mo˝liwoÊç
tworzenia nie tylko linii prostych, ale tak˝e
krzywizn, ∏uków i kó∏.
Du˝y wybór kolorów kostek sprawia, ˝e
z ∏atwoÊcià mo˝na je dopasowaç do kolorystyki domu i ogrodu. Obecnie dost´pne sà
kostki w niemal wszystkich odcieniach. Jednak najbardziej godne polecenia sà kolory
naturalne: ró˝ne odcienie szaroÊci, grafity,
odcienie piaskowo˝ó∏te, a w przypadku niektórych kostek równie˝ bràzy i czerwienie.
AtrakcyjnoÊç barwy zale˝y w du˝ej mierze
od rodzaju kostki i producenta.
Ró˝ne kszta∏ty, wielkoÊci i kolory kostek
brukowych sprawiajà, ˝e mo˝na je ∏àczyç
ze sobà, tworzàc niebanalne kompozycje
nawierzchni. Takie zestawienia cz´sto stosuje si´ na du˝ych powierzchniach (przeznaczonych pod parkingi i podjazdy)
w celu rozbicia rozleg∏ej, wybrukowanej
p∏aszczyzny.
Kostki brukowe mo˝na stosowaç równie˝ w formie ozdobnych obrze˝y Êcie˝ek
lub rabat, zamiast pod∏u˝nych betonowych p∏yt. W ofertach producentów pojawiajà si´ one na przyk∏ad w postaci tzw.
bordirów, które przypominajà zwyk∏à kostk´, wystajàc jednak ponad powierzchni´
Êcie˝ki.

Pewnà nogà
przez ogród
Nawierzchnie ogrodowe w postaci alejek, placów, tarasów, parkingów,
podjazdów, a tak˝e schodów pe∏nià funkcj´ nie tylko praktycznà, ale
i dekoracyjnà. Umo˝liwiajà wygodne przemieszczanie si´ i wypoczynek
w ogrodowych wn´trzach, tworzàc jednoczeÊnie osnow´ kompozycyjnà dla
roÊlinnoÊci. Coraz cz´Êciej przyciàgajà uwag´ interesujàcà kolorystykà lub
oryginalnà fakturà, czasem jednak pozostajà jedynie t∏em, wtapiajàc si´
w otaczajàcà zieleƒ.

W ofertach producentów kostek brukowych pojawi∏y si´ równie˝ propozycje nawierzchni betonowej stylizowanej na naturalne drewno. Takie p∏yty przypominajà kolorem, wyglàdem i fakturà prawdziwe deski.

KAMIE¡ NATURALNY
Kamieƒ naturalny, stosowany do budowy nawierzchni, to najcz´Êciej granit i piaskowiec, mo˝na równie˝ spotkaç: bazalt,
sjenit, porfir, rzadziej wapieƒ. Sà to w wi´kszoÊci wytrzyma∏e i mrozoodporne ska∏y.
Do mniej wytrzyma∏ych nale˝à piaskowce
i wapienie, które ∏atwiej ulegajà Êcieraniu
i kruszeniu, czemu w du˝ym stopniu zapobiega odpowiednia impregnacja.
P∏yty kamienne majà naturalne barwy:
ró˝nych odcieni szaroÊci, be˝u, piasku,

czasem równie˝ ró˝u. Kolorystyka odmiennych partii kamienia mo˝e znacznie
si´ ró˝niç ze wzgl´du na naturalnie niejednolite wybarwienie.
Nawierzchnie z kamienia mogà wyst´powaç w formie regularnych, ci´tych p∏yt,
kamienia ciosanego o nieregularnym
kszta∏cie, a nawet otoczaków.
Regularne p∏yty kamienne doskonale
nadajà si´ na tarasy, schody czy geometryczne, proste Êcie˝ki. Mo˝na spotkaç je
coraz cz´Êciej w ogrodach nowoczesnych,
o prostej i minimalistycznej formie.
P∏yty ciosane, o nieregularnych formach i fakturze sà Êwietnym uzupe∏nieniem naturalistycznych ogrodów o swobodnej kompozycji. Mo˝na u∏o˝yç z nich
klasycznà Êcie˝k´, dopasowujàc do siebie
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poszczególne kszta∏ty p∏yt lub zaakcentowaç jedynie swobodne przejÊcie z p∏yt rozrzuconych w trawie na odleg∏oÊç kroku.
W szczeliny pomi´dzy p∏ytami cz´sto wrasta mech i trawa, co nadaje nawierzchni
naturalny charakter.
Z bloków kamiennych, zarówno ci´tych, jak i ciosanych, mo˝na wykonywaç
równie˝ ró˝nego rodzaju schody ogrodowe
i murki.

BRUKOWA CEG¸A KLINKIEROWA
Nawierzchnie z ceg∏y, choç u nas rzadziej spotykane, sà równie˝ atrakcyjnà formà aran˝acji przestrzeni w ogrodzie. Ceg∏´ na Êcie˝kach mo˝na uk∏adaç na ró˝ne
sposoby: w tzw. jode∏k´, równolegle lub
prostopadle do biegu Êcie˝ki, osiàgajàc interesujàce wzory.
Ceg∏a klinkierowa przeznaczona do bruków cechuje si´ du˝à wytrzyma∏oÊcià
na niszczàce dzia∏anie czynników atmosferycznych – szczególnie skrajnych temperatur i wilgoci. Taka ceg∏a nie nasiàka wodà,
a co za tym idzie, nie jest nara˝ona na kruszenie i p´kanie w okresie mrozów.
Bruki klinkierowe wyst´pujà w szerokiej gamie odcieni: poczàwszy od trady-
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cyjnej ceglanej barwy, przez ró˝ne odcienie czerwieni, pomaraƒczu, ˝ó∏ci, bràzu
i grafitu.
Z ceg∏y mo˝na wykonywaç równie˝ obramowania, np. rabat warzywnych lub ogródków zio∏owych, a tak˝e stopnie schodów.

Naturalny kamieƒ, drewno albo beton – wybór
materia∏ów mogàcych pos∏u˝yç do wykonania
nawierzchni zewn´trznych w naszym ogrodzie jest
przeogromny.
[Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej]

DREWNO
Drewno jest materia∏em rzadziej wyst´pujàcym w roli nawierzchni ogrodowych,
g∏ównie ze wzgl´du na znacznie mniejszà
trwa∏oÊç od kamienia i du˝à wra˝liwoÊç
na niszczàcy wp∏yw czynników atmosferycznych i biologicznych. Niemniej jego
urok – lekkoÊç i przytulnoÊç, jakà wprowadza – zach´ca do wykorzystywania go
choçby w formie akcentów.
Najcz´Êciej drewno stosuje si´ do budowy tarasów ogrodowych, mo˝na równie˝
wykorzystywaç je do wykonania rzadziej
ucz´szczanych Êcie˝ek i uk∏adaç w postaci okràg∏ych plastrów lub du˝ych belek
wkopanych w ziemi´. Z drewnianych belek mo˝na zrobiç równie˝ schody ogrodowe oraz obrze˝a podniesionych grzàdek
warzywnych.
Ostatnio popularnoÊç w ogrodach zdoby∏y stare podk∏ady kolejowe. Sà one

wprawdzie dosyç trwa∏e, jednak substancja, którà sà impregnowane (olej kreozotowy), mo˝e przy d∏u˝szym kontakcie mieç
niekorzystny wp∏yw na zdrowie u˝ytkowników ogrodu.
Trwa∏oÊç elementów nawierzchni drewnianych zale˝y w du˝ej mierze od gatunku
drewna, z jakiego zosta∏y wykonane i sposobu jego impregnacji.
Gatunki najbardziej wytrzyma∏e, odporne na dzia∏anie wilgoci i korozji biologicznej, to twarde drewno drzew egzotycznych, takich jak teak, bangkirai, ipe czy jatoba. Du˝à odpornoÊcià charakteryzujà si´
równie˝: Êwierk skandynawski i modrzew
syberyjski. W ofercie krajowej znaleêç
mo˝na tak˝e rodzime drewno Êwierkowe
i d´bowe. We wszystkich przypadkach
drewno jest poddawane specjalnej impregnacji ciÊnieniowej, a deski przeznaczone
na tarasy pod∏u˝nie ˝∏obione (ryflowane),
co nadaje im w∏aÊciwoÊci antypoÊlizgowe.

Fot. Yellowj – Fotolia.com
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˚wirowe nawierzchnie kojarzà si´ najcz´Êciej z parkami i ogrodami historycznymi. Mogà jednak znaleêç równie˝ zastosowanie w ogrodach przydomowych, szczególnie tych o charakterze naturalnych
ogrodów wiejskich.
Âcie˝ki ˝wirowe nie sà tak popularne
jak pozosta∏e nawierzchnie ze wzgl´dów
czysto praktycznych. Sà mniej stabilne

i nie tak wygodne w u˝ytkowaniu jak nawierzchnie brukowane. Ponadto ubytki
˝wiru, nawet na dobrze utwardzonej nawierzchni, nale˝y co jakiÊ czas uzupe∏niaç. Takie nawierzchnie znacznie trudniej si´ odÊnie˝a, dlatego gorzej sprawdzajà si´ w naszym klimacie.
˚wirowe nawierzchnie stosuje si´ zarówno na Êcie˝ki, podjazdy, parkingi, jak
i na opaski odwadniajàce budynki. ˚wir
jest materia∏em nadajàcym nawierzchniom lekkoÊç i mo˝e byç doskona∏ym uzupe∏nieniem innych powierzchni brukowanych. Aby spacer po ˝wirowej Êcie˝ce nie
by∏ m´czarnià i nie wiàza∏ si´ z ciàg∏ym
zapadaniem si´ w sypkim ˝wirze, nale˝y
dopilnowaç, aby nawierzchnia zosta∏a poprawnie wykonana, a przede wszystkim
dobrze ustabilizowana (poszczególne frakcje ˝wiru muszà dobrze si´ klinowaç).
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Stylistyk´ nawierzchni ogrodowych nale˝y

KRATA (P¸YTA) TRAWNIKOWA
Zdarza si´, ˝e ze wzgl´dów praktycznych potrzebna jest przy domu doÊç spora,
utwardzona powierzchnia na podjazd
do gara˝u, dodatkowe miejsca parkingowe
czy przestrzeƒ do nawracania. Cz´sto wi´ksza cz´Êç tych powierzchni u˝ytkowana jest
jedynie od czasu do czasu, co nie zmienia
faktu, ˝e rozleg∏a, wybrukowana przestrzeƒ
sprawia przyt∏aczajàce wra˝enie.
W takich przypadkach dobrym rozwiàzaniem mo˝e byç zastosowanie a˝urowej kraty (p∏yty) trawnikowej, którà przerasta trawa, sprawiajàc, ˝e powierzchnia pozostaje
jednoczeÊnie utwardzona i zazieleniona.
DoÊç powszechnie stosuje si´ ci´˝kie,
betonowe kraty a˝urowe, jednak proporcja
zielonych przestrzeni do betonowej konstrukcji jest niekorzystna i w efekcie nie daje zamierzonego efektu. Powierzchnia biologicznie czynna przy betonowych p∏ytach
to 50%, przy Golpli 95%. W okresach najwi´kszych wzrostów trawy beton okazuje
si´ dodatkowo marnym sprzymierzeƒcem
– wch∏ania ca∏à wod´ i bardzo si´ nagrzewa. Efekt jest cz´sto taki, ˝e trawa albo usycha, albo zostaje „spalona” od goràca.
Znacznie lepszym rozwiàzaniem jest zastosowanie lekkiej, syntetycznej p∏yty trawnikowej, np. Golpla, o strukturze plastra
miodu. Sà to zielone panele, zbudowane
z cienkoÊciennych komórek, które zamocowane na okreÊlonej powierzchni i zaroÊni´te trawà stajà si´ praktycznie niewidoczne.
P∏yta taka nadaje si´ doskonale na parkingi, podjazdy czy umocnienia skarp. Materia∏, z którego jest wykonana (polietylen
stabilizowany polipropylenem), charakteryzuje si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià i znosi obcià˝enia nawet do 100 t/m2 (przy odpowied-

dopasowaç do charakteru ogrodu.

niej podbudowie wytrzymuje przejazdy za∏adowanych tirów i samochodów ci´˝arowych). Dodatkowym atutem tego rozwiàzania jest fakt, ˝e ca∏a woda opadowa trafia
z powrotem do gruntu, a nie do studzienek
kanalizacyjnych.

Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej

NAWIERZCHNIE T¸UCZNIOWE
Grupa nawierzchni t∏uczniowych nale˝y do nawierzchni ekologicznych, których
tworzywo stanowià przemielone ska∏y ró˝nego pochodzenia, w postaci mineralnego
proszku.
Tego typu nawierzchnie przypominajà
wyglàdem naturalne Êcie˝ki ziemne, doskonale nadajàc si´ do parków, ogrodów,
na Êcie˝ki piesze i rowerowe, równie˝
na tereny rekreacyjne typu boiska, korty
czy pod∏o˝a jeêdzieckie. Dost´pne sà w gamie naturalnych odcieni be˝ów, bràzów
i szaroÊci, a tak˝e w odcieniach ceglastych.
Przyk∏adem nawierzchni t∏uczniowej
mo˝e byç system Tegra. Nawierzchnia tego typu posiada jednoczeÊnie du˝à zdolnoÊç ∏atwego przepuszczania i magazynowania wody, a co za tym idzie – du˝à odpornoÊç mechanicznà i trwa∏oÊç. Ponadto,
w przeciwieƒstwie do innych nawierzchni
t∏uczniowych, w suche dni taka nawierzchnia nie pyli.

PODSUMOWANIE
Trwa∏oÊç wszelkiego rodzaju nawierzchni uzale˝niona jest nie tylko od samej jakoÊci materia∏ów, ale równie˝ od fachowego wykonawstwa i zastosowania odpowiednich podbudów. Dotyczy to zarów-

Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej

no kostek brukowych, kamienia, ˝wiru,
drewna, jak i p∏yt trawnikowych. Szczegó∏y dotyczàce technologii wykonania i piel´gnacji poszczególnych nawierzchni powinny byç podane przez producentów.
Jak widaç, wybór materia∏ów na nawierzchnie ogrodowe jest ogromny. Daje
to mo˝liwoÊç otrzymywania zró˝nicowanych i ciekawych kompozycji. Bardzo
modne jest ∏àczenie ze sobà ró˝nych materia∏ów, np. kamienia lub kostki z drewnem, ˝wirem, ceg∏à na ró˝ne sposoby, ∏àczenie du˝ych p∏yt z drobnà kostkà itp.
Nawierzchnie mogà stanowiç prawdziwà ozdob´ ogrodu, czasem stajàc si´ nawet wiodàcym akcentem kompozycyjnym.
Warto jednak zadbaç, aby zanadto go nie
zdominowa∏y, gdy˝ to roÊliny powinny pozostaç najwi´kszà ozdobà ogrodu.
MARIA MICHALIK
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