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Ogród
podobny do
natury
Istnieje duĝa rzesza zwolenników
ogrodów naturalnych, takich
w których nie widaÊ rÚki architekta
krajobrazu. Co wcale nie oznacza,
ĝe interwencji fachowca nie byïo.
WrÚcz przeciwnie. NaĂladowanie
natury nie jest takie proste, jak siÚ
z pozoru wydaje.
Lilianna Jampolska
DziesiÚÊ lat temu Teresa i Zbigniew kupili spory areaï (7731 m2) z zamiarem wybudowania na nim caïorocznego domu. Zaprojektowanie budynku
oraz zagospodarowanie posesji traktowali szczególnie powaĝnie, wiedzÈc,
ĝe jest to schronienie na pogodnÈ emeryturÚ.
Nie zraĝaï ich niekorzystny ksztaït posesji o wymiarach 26 × 300 metrów.
Poniewaĝ nie udaïo im siÚ kupiÊ w wybranym rejonie posesji o korzystniej-
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szym ksztaïcie, postanowili zaprzyjaěniÊ
siÚ z dïugim pasem ugoru gdzieniegdzie
usianego samosiejkami sosen i brzóz. Od
poczÈtku mieli w gïowach ogólny zarys
rozplanowania dziaïki, ale potrzebowali
konsultacji z architektami, aby potwierdziÊ
sïusznoĂÊ swoich zamierzeñ. Zgodnie
z sugestiÈ architektów budynku i ogrodu
zdecydowali siÚ podzieliÊ parcelÚ na
trzy strefy. Frontowa czÚĂÊ posesji, przed
budowanym domem, miaïa byÊ najbardziej
reprezentacyjna i ozdabiaÊ dïugi podjazd
zakoñczony rondem. Druga strefa za
domem, który posadowiono 100 metrów od
drogi, miaïa dawaÊ gospodarzom wypoczynek i piÚkne widoki. Natomiast najdalej poïoĝona w gïÈb dziaïki strefa miaïa pozostaÊ
w stanie prawie nienaruszonym.

Perzowisko po horyzont
– Kiedy kupiliĂmy dziaïkÚ, w 90% rósï na
niej perz – opowiada pani Teresa. – Tylko
perz, sosny i brzozy znosiïy to nieurodzajne
piaszczyste podïoĝe. ZajÚci z mÚĝem pracÈ
zawodowÈ, nie mieliĂmy czasu ani specjalistycznej wiedzy na temat zakïadania ogrodu
na takim terenie. WiedzieliĂmy tylko, ĝe
chcemy mieÊ ogród pasujÈcy do typowej polskiej wsi, z typowo polskimi roĂlinami. Bez
sztywnych ĝywopïotów, udziwnionych roĂlin,
wybrukowanych Ăcieĝek. ChcieliĂmy, by charakterem nawiÈzywaï troszeczkÚ do dawnych
posiadïoĂci ziemiañskich. WymarzyliĂmy
sobie nieduĝy staw i zaleĝaïo nam na pozostawieniu jak najwiÚkszej liczby siewek sosen
i brzóz, by choÊ trochÚ zacieniaïy pïaski ugór.
SzukajÈc fachowców od zakïadania ogrodów,
natknÚliĂmy siÚ na firmÚ specjalizujÈcÈ siÚ
w tworzeniu ogrodów naturalnych. I to byïo
to, czego potrzebowaliĂmy.
Architekt krajobrazu Przemysïaw
Sochañski uporaï siÚ z perzem na dziaïce.
Zgodnie z mottem swojej firmy wykorzystaï
do tego celu starÈ metodÚ rekultywacji
gleby. Zamiast stosowania Ărodków chemicznych do niszczenia perzu i chwastów,
na posesji pracowaïy maszyny rolnicze
– traktor z pïugiem, traktor z kultywatorem,
traktor z bronÈ. Ta metoda, choÊ ĝmudniejsza i bardziej dïugotrwaïa, szczególnie
przypadïa do gustu wïaĂcicielom. Cieszyli
siÚ, ĝe ogród tworzony jest bez uĝywania
chemii. Prace rekultywacyjne i zabiegi
agrotechniczne trwaïy rok. Przeprowadzono
je tylko we frontalnej czÚĂci posesji, poniewaĝ za domem podczas budowy domu
zdjÚto wierzchniÈ warstwÚ ziemi i nie byïy
potrzebne.

Po usuniÚciu perzu, dowieziono wywrotkami gliniastÈ ĝyznÈ ziemiÚ, którÈ pïytko
przemieszano z wierzchniÈ warstwÈ macierzystego, piaszczystego gruntu.

W ogrodzie frontalnym
Dwie sÚdziwe lipy, rosnÈce przy gïównym
wjeědzie na posesjÚ, kojarzyïy siÚ wïaĂcicielom z wjazdami na posiadïoĂci ziemiañskie,
dlatego po konsultacji z architektem ogrodu
postanowili pójĂÊ tym tropem. Wzdïuĝ
centralnie poïoĝonej drogi, prowadzÈcej pod
dom, projektant posadziï szpaler swojskich
jarzÚbin. Za jarzÚbinami na nowo zaïoĝonym trawniku, miÚdzy zastanymi sosnami,
pojawiïy siÚ równieĝ grupy drzew i krzewów
ozdobnych. Zastosowano tu brzozy, irgi,
ĝarnowce, janowce, trawy ozdobne, czyli
roĂlinnoĂÊ, która nie wymaga ĝmudnej pielÚgnacji i dobrze roĂnie w ubogiej glebie.
W nawiÈzaniu do dawnych polskich
tradycji drogÚ wysypano ĝwirem i zwieñczono rondem. Najbardziej eksponowanÈ
rabatÚ wewnÈtrz ronda ozdabiajÈ modrzew
odmiany Diana, kosodrzewiny, trzmieliny
oraz ïany lawendy. Kontrastowa kolorystyka
oraz wiecznie zielone roĂliny sprawiajÈ, ĝe
rabata jest dekoracyjna i latem, i zimÈ.

W ogrodzie wypoczynkowym
Zanim wïaĂciciele postawili caïoroczny
drewniany dom, wolne chwile spÚdzali
w maleñkim domku letniskowym, poïoĝonym w gïÚbi posesji, a który obecnie sïuĝy
jako goĂcinny. Przestrzeñ miÚdzy tymi dwoma domami ma charakter wypoczynkowy.
WïaĂciciele i goĂcie nazywajÈ jÈ wakacyjnÈ,
poniewaĝ to tutaj znajdujÈ siÚ gïówne atrakcje ogrodu. NajwiÚkszÈ jest oczywiĂcie staw,
w którym nie tylko moĝna ïowiÊ ryby, ale
równieĝ wykÈpaÊ siÚ. Staw o powierzchni
300 m2 wykonano na folii. Ze wzglÚdu na
zimowanie ryb i nenufary ma gïÚbokoĂÊ do
2 metrów. Na jednym z brzegów utworzono
pïyciznÚ, którÈ wysypano kamykami. MajÈ
za zadanie utrudniÊ wnukom wïaĂcicieli
wchodzenie do wody. Do budowy stawu
Teresa i Zbigniew zatrudnili kolejnego
fachowca, specjalizujÈcego siÚ w tej dziedzinie. To on obsadziï roĂlinami równieĝ
najbliĝsze otoczenie zbiornika. Stylizacja
jest tak bliska naturze, ĝe wszystkim wydaje
siÚ, iĝ niecka jest naturalnym zagïÚbieniem
gromadzÈcym wodÚ z okolicznych ïÈk.
Dookoïa stawu i aĝ do domu mieszkalnego
rozciÈga siÚ trawnik. Jest to Ăwietne miejsce
do zabaw i gier z wnukami. Trawnik otaczajÈ rabaty z typowymi „wiejskimi” bylinami

i kwiatami jednorocznymi (na przykïad
aksamitkami) oraz wrzosowisko. Te rabaty
to oczko w gïowie pani Teresy. Sama je
komponuje, sama teĝ doglÈda. Na trawniku
nieopodal stawu umieszczono krÈg z ogniskiem, gdzie piecze siÚ kieïbaski i ziemniaki.
Nieopodal tarasu i wyjĂcia kuchennego
pan Zbigniew, z zawodu inĝynier konstruktor, staropolskim obyczajem wybudowaï
piwniczkÚ ziemnÈ. Dla towarzyskiego
maïĝeñstwa, chÚtnie i licznie odwiedzanego przez rodzinÚ i znajomych, taki dodatkowy chïodny magazyn jest nieoceniony.
PrzechowujÈ tam nie tylko konfitury,
marynaty czy nalewki domowej roboty.
StojÈ tam równieĝ beczki z kapustÈ kiszonÈ
i ogórkami. Latem, czekajÈc na zaïadunek,
drewniane beczki moczÈ siÚ w stawie. Za
piwniczkÈ architekt ogrodu zaïoĝyï pani
Teresie rabatÚ z zioïami, pietruszkÈ i szczypiorkiem.
Po przeciwlegïej do piwniczki stronie
ogrodu, tuĝ za oficynÈ gospodarczÈ,
umieszczono nieduĝy sad z wytrzymaïymi
gatunkami drzew i krzewów owocowych.
Posadzono tam wyselekcjonowane przez
architekta ogrodu stare gatunki jabïoni,
pigwowca, agrestu.

Na grzyby
do wïasnego mïodniaka
Za domkiem goĂcinnym rozciÈga siÚ najbardziej dziki fragment posesji. Samosiejki
sosen i brzóz wraz z innymi drzewami
dosadzonymi tu przez wïaĂcicieli utworzyïy
juĝ dorodny zagajnik. MiÚdzy drzewami widoczne sÈ jednak nadal ïachy wysmaganego
wiatrem piasku, poroĂniÚtego tylko kÚpami
sucholubnych traw. WïaĂciciele nie chcieli
za bardzo ingerowaÊ w zastanÈ tu tkankÚ.
Kiedy pierwszy raz w lasku pojawiïy siÚ
maĂlaki, utwierdzili siÚ w przekonaniu, ĝe
natura poradzi sobie bez ich pomocy.
– Ogrody podobne do natury paradoksalnie z biegiem czasu wymagajÈ coraz mniejszej iloĂci prac pielÚgnacyjnych – wyjaĂnia
twórca ogrodu, Przemysïaw Sochañski.
– Tego rodzaju aranĝacje znakomicie siÚ
sprawdzajÈ, poniewaĝ czÚĂÊ posesji utrzymuje siÚ w stanie póïdzikim, a roĂlinnoĂÊ
ĝyje swoim biologicznym rytmem. Do tego
ogrodu dobraïem tylko bardzo wytrzymaïe
i odporne roĂliny, które rzadko chorujÈ i nie
wymagajÈ opieki. WyjÈtek stanowiÈ jedynie
róĝe, które na ĝyczenie wïaĂcicielki posadziïem tuĝ przy domu. Ogrody naturalne
idealnie pasujÈ do wiejskich terenów i dajÈ
duĝÈ satysfakcjÚ wïaĂcicielom.

BUDUJEMY DOM
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