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Wïasna pïywalnia
pod

chmurkÈ

Wraz z ocieplaniem siÚ klimatu roĂnie w Polsce rzesza zwolenników
budowania w przydomowych ogrodach basenów pod chmurkÈ.
Nie odstraszajÈ ich nawet pojedyncze deszczowe lata. Czy warto
budowaÊ ogrodowe pïywalnie i jak siÚ sprawdzajÈ w naszych warunkach
klimatycznych? Oto opinia posiadaczy takiego obiektu.
Lilianna Jampolska
Maria i Jan nie od razu wybudowali basen
w ogrodzie. Zrobili to dopiero po kilku latach
od przeprowadzki do nowo wybudowanego
domu. Chociaĝ mieli juĝ na posesji duĝy
taras, wygodnÈ wolno stojÈcÈ altanÚ, kolekcjÚ
ciekawych roĂlin, warzywnik i oczko wodne,
nadal czegoĂ im brakowaïo. Okazaïo siÚ, ĝe
wïaĂnie kÈpielowego basenu. Z biegiem czasu
po prostu coraz bardziej przekonywali siÚ, ĝe
nowoczesny przydomowy ogród powinien
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dostarczaÊ wïaĂcicielom nie tylko wraĝeñ
estetycznych i uĝytkowych – ale równieĝ
stwarzaÊ moĝliwoĂci do uprawiania sportu.
I trudno nie przyznaÊ im racji.

Pierwsze kroki
Dziaïka ma powierzchniÚ 2200 metrów kwadratowych. Po odjÚciu powierzchni zajÚtej
przez parterowy dom, altanÚ oraz podjazdy
i Ăcieĝki, do obsadzenia zieleniÈ pozostaïo

1000 m2 gruntu. To wystarczajÈco duĝo, by
znalazïo siÚ miejsce na wszystkie wymienione wyĝej elementy architektoniczne ogrodu,
wïÈczajÈc w to rozlegïy trawnik z basenem
kÈpielowym. Zanim jednak powstaïy, Maria
i Jan musieli najpierw starannie przygotowaÊ
teren na posesji.
Wymagaï tego gliniasty i okresowo podmokïy grunt. Na dodatek za domem istniaïo
naturalne zagïÚbienie terenu, które ĂciÈgaïo
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z okolicznych pól nadmiar wody podskórnej.
Trzeba byïo odwodniÊ caïÈ dziaïkÚ i wyrównaÊ jÈ do poziomu wyasfaltowanej drogi.
Cierpliwie dowoĝono wiÚc wywrotkami nowÈ
ziemiÚ i rozrzucano warstwa po warstwie.
Przed frontem domu warstwa przepuszczalnej
ziemi siÚgnÚïa gruboĂci 50 centymetrów,
ale w niektórych miejscach za nim – nawet
jednego metra.
Przy okazji tych prac z dowiezionej ziemi
wyprofilowano podniesione skarpy przy
naroĝnikach domu i tarasie oraz w okolicy
zaplanowanego oczka wodnego. Równolegle
wokóï ogrodzenia wykopano rowy odwadniajÈce, które podïÈczono do gïównego rowu
melioracyjnego. Wszystkie te dziaïania zabezpieczyïy dziaïkÚ przed zalewaniem.
MurowanÈ altanÚ wybudowano juĝ podczas
wznoszenia budynku mieszkalnego. Celowo
umieszczono jÈ w póïnocno-zachodnim
naroĝniku, w wideïkach murowanego ogrodzenia, by chroniïa uĝytkowników przed zachodnimi wiatrami. Maria i Jan wiedzieli juĝ,
ĝe bywajÈ dni, kiedy na tarasie, usytuowanym
wzdïuĝ caïej elewacji ogrodowej (o dïugoĂci
aĝ 22 metrów), jest zbyt wietrznie i moĝe siÚ
tu ěle wypoczywaÊ. Takĝe grill postanowili
przenieĂÊ do oddalonej od domu altany, by
dym nie dostawaï siÚ do wnÚtrz przez duĝe
przeszklenia. I nie ĝaïujÈ ĝadnej z decyzji.

Walka z kretami
PosesjÚ Marii i Jana jeszcze kilka lat temu
otaczaïy pola i ïÈki. Teraz powstajÈ tu domy
jednorodzinne. Zaraz po zasianiu rozlegïych
trawników i zaïoĝeniu na jego obrzeĝach
rabat z zieleniÈ, w ogrodzie pojawiïy siÚ krety
i nornice. Krety skutecznie zniszczyïy nowo
zaïoĝonÈ murawÚ, a nornice zdziesiÈtkowaïy
cebulki tulipanów i innych kwiatów. Cóĝ
wiÚc byïo robiÊ, kiedy nie sprawdzaïy siÚ
ĝadne zalecane metody pozbycia siÚ ich
z ogrodu? W trzecim roku po przeprowadzce
wïaĂciciele zdecydowali siÚ na zdjÚcie
istniejÈcej murawy i rozïoĝenie siatki przeciw
gryzoniom. I dwa lata cieszyli siÚ z efektu!
Niestety, póěniej do ogrodu znowu zawitali
nieproszeni goĂcie. Okazaïo siÚ, ĝe siatka
przeciw kretom zostaïa zakopana zbyt
gïÚboko (15 cm), podczas gdy powinna
znajdowaÊ siÚ w strefie korzenienia siÚ trawy.
Wystarczyïa jakaĂ nieduĝa szpara w podmurówce ogrodzenia, by krety znalazïy nowÈ
furtkÚ do ogrodu.
Obecnie wïaĂcicielom pozostaje nadzieja,
ĝe zdoïajÈ odïowiÊ (i wywieěÊ do lasu) chronione szkodniki oraz ĝe jeĂli dookoïa posesji
powstanÈ nowe domy i gÚste „zasieki” z ogro-

dzeñ, gryzonie przestanÈ zapuszczaÊ siÚ
w gïÈb zamieszkanego osiedla. Pocieszeniem
dla nich jest fakt, ĝe podczas modernizacji
trawnika zamontowali instalacjÚ automatycznego nawadniania, której wczeĂniej nie byïo.
W duĝym ogrodzie bardzo siÚ przydaje.

PrzyjemnoĂÊ z posiadania
ogrodu
Pan Jan lubi pracowaÊ w ogrodzie. Koniecznie
chciaï mieÊ oczko wodne oraz nieduĝy
warzywnik i kilka drzew owocowych.
WïasnorÚczne uprawianie roĂlin uĝytkowych,
a potem ich spoĝywanie, sprawia mu wyjÈtkowÈ radoĂÊ i satysfakcjÚ.
Ogródek warzywny zaïoĝyï w miejscu
idealnym do uprawy ciepïolubnych roĂlin.
Pod wysokim murowanym ogrodzeniem
z wystawÈ poïudniowÈ zioïa, pomidory
i ogórki dojrzewajÈ szybciej i wspaniale
owocujÈ. Dodatkowo roĂlinom pomaga uprawa na tak zwanej podniesionej rabacie, na
której ziemia szybciej siÚ nagrzewa. Na takiej
rabacie wystarczy zapewniÊ im ĝyznÈ ziemiÚ
i systematyczne podlewanie, by zbieraÊ
wysokie plony.
Oczko wodne nie jest duĝe (ma wymiary
3 × 5 m), ale optycznie powiÚksza je waï
ziemny i rozbudowana kamienna kaskada
z kilkoma progami skalnymi, a przede
wszystkim – szerokie plaĝe na brzegach.
Niebieskie lustro wody, otoczone piaszczystymi i kamienistymi plaĝami, widoczne
jest z daleka i ïadnie kontrastuje z zadbanym
trawnikiem. Do celów czysto dekoracyjnych
nie potrzeba byïo budowaÊ wiÚkszego zbiornika wodnego.
Polecony wïaĂcicielom ogrodnik wykonujÈcy oczko zadbaï, ĝeby miaïo odpowiedniÈ gïÚbokoĂÊ (do 1,5 m) do hodowania ozdobnych
ryb i roĂlin wodnych. Doradziï teĝ wïaĂcicielowi, by caïÈ nieckÚ wyïoĝyÊ specjalnÈ foliÈ
EPDM, gwarantujÈcÈ dïugÈ i bezusterkowÈ
ĝywotnoĂÊ zbiornika wodnego. FoliÚ zasïoniÚto kamieniami, które umocowano na zaprawie cementowej. Podobnej metody uĝyto do
budowy kaskady wodnej o wysokoĂci dwóch
metrów. Wkomponowano jÈ w rozïoĝysty
waï ziemny usypany na tyïach zbiornika. Do
uformowania waïu uĝyto gruzu pozostaïego
po budowie domu oraz dowiezionej ziemi,
natomiast do umocnienia tarasów granitu
i róĝnej wielkoĂci kamieni polnych.
BudujÈc oczko wodne w poczÈtkowej fazie
zakïadania ogrodu, Maria i Jan nie spodziewali siÚ jeszcze, ĝe ten element architektury
ogrodowej stworzy w przyszïoĂci kontrapunkt
dla nowoczesnego basenu kÈpielowego.

Dlaczego basen?
Dopiero kiedy wïaĂciciele zakoñczyli proces
tworzenia ogrodu ozdobnego, pan Jan wystÈpiï
z inicjatywÈ wybudowania jeszcze jakiegoĂ
obiektu do uprawiania sportu. Uwaĝaï, ĝe
duĝa strefa wypoczynkowa za domem pozwala na takie przedsiÚwziÚcie. PoczÈtkowo miaï
dwie koncepcje – budowÚ kortu tenisowego
albo basenu. ZwyciÚĝyïa ta druga, poniewaĝ
tworzenie niewymiarowego ciasnego kortu
nie wydawaïo siÚ sïuszne ani pod wzglÚdem
ekonomicznym, ani uĝytkowym. Co innego
basen. Moĝna byïo go ïadnie wkomponowaÊ
w istniejÈcÈ przestrzeñ. Pani Maria przyklasnÚïa zamiarowi mÚĝa, poniewaĝ bardzo lubi
pïywaÊ. A czas pokazaï, ĝe to wïaĂnie ona
najczÚĂciej korzysta z pïywalni pod chmurkÈ.
I to ona na co dzieñ opiekuje siÚ obiektem.
WïaĂciciele zdecydowali siÚ na zbudowanie
profesjonalnego basenu produkcji francuskiej
firmy Desjoyaux. Usytuowali go na trawniku,
na osi komunikacyjnej: wyjĂcie tarasowe z salonu–taras–altana. I taka lokalizacja sprawdza
siÚ w uĝytkowaniu.
Niecka basenu o owalnym ksztaïcie ma
wymiary 4,5 × 9 metra, co sprawia, ĝe moĝna
w niej wykonaÊ kilka ruchów pïywackich.
Otoczono jÈ opaskÈ z antypoĂlizgowych
kamiennych pïyt w piaskowym kolorze. Od
strony tarasu z pïyt wykonano placyk, przeznaczony do rozïoĝenia leĝaków. Po przeciwlegïej stronie wybudowano natomiast kryte
pomieszczenie basenowe, do którego wsuwa
siÚ ruchome elementy zadaszenia zbiornika
oraz przechowuje leĝaki. Maria i Jan woleli
zastosowaÊ nad lustrem wody w basenie
przezroczyste i wysuwane teleskopowo pokrywy niĝ roletÚ z foliÈ z powïokÈ solarycznÈ.
Uwaĝali, ĝe w sÈsiedztwie wysokich drzew
liĂciastych, które rosnÈ u sÈsiadów, lekkie
i póïokrÈgïe pokrywy poruszajÈce siÚ po szynach bardziej siÚ sprawdzÈ. I siÚ nie zawiedli.
SÈ ïatwe w obsïudze nawet dla kobiety oraz
zabezpieczajÈ wodÚ przed zanieczyszczeniami i utratÈ temperatury.
A jak sprawdza siÚ basen pod chmurkÈ?
Zdaniem wïaĂcicieli tego rodzaju nowoczesny
i dobrze wyposaĝony obiekt nadaje siÚ do naszego klimatu. W ciepïe lata korzystajÈ z niego
od maja do paědziernika, dlatego nie ĝaïujÈ
wysokiego wydatku (100 000 zï).
– Nawet w deszczowe lato pïywalnia wyposaĝona w dach z poliwÚglanu pozwala na korzystanie z niej. OgromnÈ przyjemnoĂciÈ jest
pïywanie w przydomowym basenie o kaĝdej
porze dnia (a nawet nocy). Co prawda jest przy
nim trochÚ pracy, ale wolimy to niĝ wyprawy
na publiczne pïywalnie.

BUDUJEMY DOM

BD7-8_Reportaz_ogrod.indd 199

7–8/2010

199

2010-06-27 11:09:45

Oczko wodne nie jest duĝe (ma wymiary 3 × 5 m), ale optycznie powiÚksza
je rozbudowana kamienna kaskada z kilkoma progami skalnymi,
a przede wszystkim – szerokie plaĝe na brzegach. Niebieskie lustro wody,
otoczone piaszczystymi i kamienistymi plaĝami widoczne jest z daleka
i ïadnie kontrastuje z zadbanym trawnikiem. Szeroka opaska wykonana
z naturalnego kamienia na granicy z trawnikiem uïatwia koszenie trawy
Basen ma wymiary 4,5 × 9 metra, co sprawia, ĝe moĝna
w nim wykonaÊ kilka ruchów pïywackich. Otocza go opaska
z antypoĂlizgowych kamiennych pïyt w piaskowym kolorze. Od
strony tarasu z pïyt wykonano placyk, przeznaczony do rozïoĝenia
leĝaków. Po przeciwlegïej stronie wybudowano natomiast zadaszone
pomieszczenie basenowe, do którego wsuwa siÚ elementy pokrywy
z poliwÚglanu oraz przechowuje leĝaki
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Warzywnik zaïoĝono pod murowanym
ogrodzeniem z wystawÈ poïudniowÈ...
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Koszty zaïoĝenia ogrodu

Koszty pielÚgnacji ogrodu

Oczko wodne na folii EPDM, z kaskadÈ
i zamkniÚtym obiegiem wody, roĂlinami i robociznÈ – 20 000 zï.
Zaïoĝenie 100 m2 trawnika z siatkÈ przeciw kretom (wedïug aktualnych cen): specjalna siatka – 150 zï; trawa z rolki – 1000 zï;
cienka podsypka z ĝyznej ziemi pod murawÚ – 150 – 200 zï; robocizna – 600 – 700 zï;
RAZEM – 1900 do 2050 zï.
Budowa basenu z pomieszczeniem
basenowym i pokrywÈ z poliwÚglanu,
z peïnym oprzyrzÈdowaniem – 100 000 zï
(w 2006 roku).

Opieka nad basenem. Basen pod chmurkÈ wymaga systematycznej opieki. Co najmniej dwa razy
w roku czyni to profesjonalna firma, która przygotowuje basen do zimy oraz do sezonu letniego. W razie problemów przyjeĝdĝa na dodatkowe wezwania. Na bieĝÈco pïywalni doglÈdajÈ wïaĂciciele. Raz
w tygodniu (w upaïy dwa razy) badajÈ pH wody i ewentualnie korygujÈ je odpowiednimi Ărodkami chemicznymi. OczyszczajÈ wodÚ z zanieczyszczeñ mechanicznych przy pomocy specjalnego odkurzacza
i rÚcznego ïapacza (siatki). Regularnie dozujÈ w odpowiednich dawkach chlor.
¥rodki chemiczne do pielÚgnacji zbiornika i wody – 2500–3000 zïotych. Specjalistyczny serwis przygotowujÈcy basen do sezonu letniego – 500–1000 zïotych. Przygotowanie basenu do zimy (specjalistyczny serwis) – 500 zï. Rocznie opieka nad basenem kosztuje 3500–4500 zï.
Opieka nad ogrodem. Firma ogrodnicza pojawia siÚ trzy raz w roku. WiosnÈ wykonuje wertykulacjÚ i nawoĝenie trawnika oraz porzÈdkuje rabaty po zimie. Jednorazowo robocizna kosztuje 500 zï.
Firma pomaga równieĝ w ciÚĝszych pracach (przesadzaniu roĂlin i modernizacji ogrodu).
WïaĂciciele samodzielnie koszÈ trawniki, pielÚgnujÈ oczko wodne i rabaty. Na nawozy wydajÈ rocznie 500 zïotych.

DoĂwiadczenia wïaĂcicieli
– Basen. To byïa dobra inwestycja, ale lepiej niĝ owalny sprawdziïby siÚ prostokÈtny ksztaït niecki basenowej (ïatwiej jest pïywaÊ dwóm osobom). UtrzymujÈc
dotychczasowÈ szerokoĂÊ, dziĂ zbudowalibyĂmy nieckÚ o dïugoĂci 12 metrów, zamiast 9.
Mimo wietrzenia Ăciany pomieszczenia basenowego z pustaków nie wytrzymujÈ parowania wody. Radzimy zbudowaÊ je na zasadzie ogrodu zimowego (z aluminium, tworzywa sztucznego lub szkïa), by woda mogïa swobodnie spïynÈÊ po Ăcianach. A jeĂli murowany budynek, to koniecznie wyposaĝony w profesjonalnÈ wentylacjÚ. Warto zadbaÊ o wygodnÈ przebieralniÚ tuĝ przy basenie i prysznic.
Po ostatniej Ănieĝnej zimie i bardzo wilgotnej wioĂnie trzeba byïo caïÈ nieckÚ basenu otoczyÊ kanaïem odwadniajÈcym, poniewaĝ nadmiar wody podskórnej
przedostawaï siÚ do zagïÚbionego zbiornika i podrywaï foliÚ wykañczajÈcÈ basen. Po zamontowaniu odwodnienia i skierowaniu wody podskórnej do rowu melioracyjnego poza obrÚbem ogrodu, problemy caïkowicie ustaïy.
– Wybudowanie altany ze stacjonarnym grillem w ogrodzie, byïo znakomitym krokiem. Warto jednak uwaĝaÊ, by nie znalazïa siÚ zbyt daleko od kuchni.
U nas ta odlegïoĂÊ wynosi 25 metrów i jest trochÚ uciÈĝliwa w przenoszeniu tam naczyñ i ĝywnoĂci. Dlatego na co dzieñ posiïki spoĝywamy na tarasie przy
domu i tylko kiedy jest na nim zbyt wietrznie, udajemy siÚ do altany. Altana wspaniale zdaje egzamin podczas przyjÚÊ z grillowaniem i jako zaplecze podczas
wypoczynku nad pobliskim basenem.
– BudujÈc waï ziemny i kaskadÚ przy oczku wodnym, na ich dnie uïoĝyliĂmy gruz pozostaïy po budowie, przysypujÈc go warstwÈ ĝyznej ziemi. W niektórych
miejscach jest go jednak zbyt duĝo, dlatego nie moĝemy tam sadziÊ roĂlin iglastych. Radzimy zwróciÊ na to uwagÚ.
– ¿aïujemy, ĝe o siatce przeciw kretom pomyĂleliĂmy zbyt
póěno. PowinniĂmy jÈ zastosowaÊ na samym poczÈtku zakïadania ogrodu i na jego caïej powierzchni, a nie tylko pod
trawnikami w trzecim roku uĝytkowania ogrodu. To byï powaĝny bïÈd. Naleĝy dopilnowaÊ, na jakiej gïÚbokoĂci siÚ jÈ
zakopuje! U nas nadal grasujÈ krety, poniewaĝ siatkÚ zakopano zbyt gïÚboko (15 cm).
– SprawdzajÈ siÚ czÚĂciowo zadaszone wnÚki tarasowe, bo
zabezpieczajÈ meble ogrodowe przed deszczem. Przy wnÚce kuchennej zaïoĝyliĂmy dodatkowo markizÚ (gïównie jako
zabezpieczenie przed sïoñcem). Aĝ tak dïugi taras (22 m) nie
jest potrzebny (trzeba go regularnie sprzÈtaÊ). Warto za to
pomyĂleÊ o antypoĂlizgowej nawierzchni.
...zioïa, pomidory i ogórki szybciej tu dojrzewajÈ i wspaniale owocujÈ. Dodatkowo pomaga im
uprawa na tak zwanej podniesionej rabacie, na której ziemia szybciej siÚ nagrzewa. RoĂlinom
trzeba jednak zapewniÊ systematyczne podlewanie
Przed frontem domu ogród jest formalny, z geometrycznymi podziaïami. Tawuïa o ĝóïtych
liĂciach, posadzona wzdïuĝ Ăcieĝki, kontrastuje z zieleniÈ trawnika. WejĂcia do domu strzegÈ
róĝaneczniki i klon palmowy. Podjazd i ĂcieĝkÚ przed domem utwardzono betonowÈ kostkÈ
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Zaciszna altana ze stacjonarnym grillem ma powierzchniÚ 30 m2
i znajduje siÚ w póïnocno-zachodnim naroĝniku dziaïki.
Lite Ăciany osïaniajÈ uĝytkowników przed zachodnimi
i póïnocnymi wiatrami, a dodatkowo osïania jÈ jeszcze
murowane ogrodzenie. Architektura i wykoñczenie altany
nawiÈzuje do budynku mieszkalnego. WidaÊ stÈd dom,
basen i caïy ogród wypoczynkowy
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