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Kamieñ wbogrodzie
Ogród to sposób na kontakt
zbnaturÈ ibprywatna oaza
spokoju. To takĝe wizytówka
domu, dlatego coraz wiÚkszÈ
uwagÚ poĂwiÚca siÚ na jego
aranĝacjÚ. Inspiracji jest wiele,
ale najlepszym rozwiÈzaniem,
które zawsze siÚ sprawdza,
jest naĂladowanie natury
ibwykorzystanie naturalnych
surowców.

K

amieñ to materiaï bardzo uniwersalny, niezwykle trwaïy ibponadczasowy. Moĝe takĝe okazaÊ siÚ bardzo
praktycznym rozwiÈzaniem ib to nie tylko
dla tych, którzy nie mogÈ poĂwiÚciÊ duĝo
czasu na pielÚgnacjÚ ogrodu. Sprawdzi siÚ
wb tzw. „trudnych miejscach” wb ogrodzie
– na powierzchniach silnie zacienionych
lub nasïonecznionych, przesuszonych lub
pochyïych, czyli wszÚdzie tam, gdzie uprawa roĂlin sprawia kïopot. Sposób jego zastosowania zaleĝy wbduĝej mierze od wyobraěni inwestora. NajczÚĂciej spotykanym ibnajbardziej praktycznym rozwiÈzaniem jest
wysypanie Ăcieĝki, obrzeĝa trawników,
opaski wokóï domu lub tarasu, wypeïnienie
przestrzeni miÚdzy drzewami ibkrzewami
oraz Ăcióïkowanie rabat. Efekt jest bardzo
atrakcyjny wizualnie ib trwaïy, ab co moĝe
najwaĝniejsze, nie wymaga staïej pielÚgnacji
czy odĂwieĝania. Dodatkowo, taka warstwa
kamienia ogranicza powierzchnie nieprzepuszczalne wbogrodzie, co jest korzystnym
rozwiÈzaniem dla wodnych wa runków
gruntowych.
Ciekaw y m elementem u roz ma icen ia
powierzchni ogrodu bÚdzie np. podwyĝszenie rabat lub kamienny murek. Najbardziej
efektowne wykorzystanie kamienia to budowa skalniaka. DziÚki poïÈczeniu roĂlin
zbkamieniami obróĝnych rozmiarach powstanie trójwymiarowy, niepowtarzalnym obraz.
Innym rozwiÈzaniem moĝe byÊ wykorzystanie kolejnego naturalnego poïÈczenia –
kamieñ ibwoda, czyli budowa oczka wodnego
zbkamiennym obramowaniem. AlternatywÈ
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moĝe byÊ fontanna wb formie monolitu –
duĝej bryïy kamiennej. Stosunkowo nowym
zastosowaniem kamienia jest wypeïnienie
gabionów (stalowych koszy), których formy
pozwalajÈ na wykonanie rozmaitych elementów maïej architektury m.in. ïawek, donic,
umocnieñ skarp, pïotów, elementów dekoracyjnych na elewacji budynków obprostych
lub bardzo nowoczesnych formach abnawet
instalacji artystycznych.
Od kilku lat obserwuje siÚ wzrost zainteresowania kamieniem ogrodowym produkowanym zbdolomitu zbnaszego zïoĝa „RÚdziny”. To
piÚkny kamieñ, forma marmuru dolomitycznego, dostÚpny wbodmianie zbdominujÈcym
kolorem biaïym ibwbwersji zbniepowtarzalnymi, róĝnobarwnymi przebarwieniami. Nie
tylko kolor, ale ibforma moĝe stanowiÊ objego
atrakcyjnoĂci, do wyboru jest kamieñ ïamany, otoczaki ab nawet kilkumetrowe bryïy
obnaturalnie nieregularnych ksztaïtach.

WbJAKI SPOSÓB MO¿NA
WYKORZYSTAm KAMIE
DOLOMITOWY WbOGRODZIE?
Oczy wiĂcie jako elementy dekoracyjne
ibozdobne przy aranĝacji architektury ogrodowej ibwodnej. NajwiÚkszÈ popularnoĂciÈ
wĂród odbiorców cieszÈ siÚ grysy ibkruszywa produkowane zb biaïej ib wielobarwnej
odmiany dolomitu. Grysy Janowickie zaleĝnie od wielkoĂci mogÈ byÊ wykorzystywane
wbaranĝacji prostych form: Ăcieĝek, alejek,
wypeïnienia miÚdzy roĂlinami (proponowana frakcja 8–16 mm) lub do utworzenia alejek
wbktórych nie grzÚznÈ koïa wózków dzieciÚcych lub podjazdów dla samochodów osobowych (frakcja 2–8 mm). Natomiast kamieñ
grubszy (frakcja 20–63 mm) – np. kruszywo

Cappuccino – podkreĂli zróĝnicowanie kolorów, ksztaïtów ibstruktur uĝytego materiaïu.
Coraz czÚĂciej wykorzystywany wbogrodzie
jest niezwykle efektowny kamieñ wbpostaci
otoczaków. Otoczaki Janowickie sÈ odpowiednikiem naturalnego kamienia rzecznego. Zróĝnicowania kolorystyka oraz wielkoĂÊ
otoczaków pozwala dobraÊ odpowiedniÈ do
planowanego zastosowania. Drobna frakcja –
8–30 mm, 20–40 mm ib40–60 mm – sprawdzi
siÚ jako opaska wokóï budynku, wysypanie
donic, wypeïnienie miÚdzy roĂlinami, otoczaki nieco wiÚksze – 60–90 mm – stanowiÈ
typowe wypeïnienie do gabionów, abduĝe –
80–160 mm – mogÈ byÊ wykorzystane jako
pojedyncze, wyraziste elementy aranĝacji
ogrodu, np. do urozmaicenia struktury skalniaka.
Oryginalnym pomysïem na aranĝacjÚ
ogrodu jest wykorzystanie duĝych bryï skalnych. Taki monolit moĝe stanowiÊ wyrazisty
detal dekoracyjny, element oczka wodnego
lub skalniaka, abpo nawierceniu – wolnostojÈcÈ fontannÚ. Bryïy dolomitowe odznaczajÈ siÚ unikalnÈ formÈ oraz zróĝnicowanym
zabarwieniem, dziÚki czemu kaĝda bryïa jest
niepowtarzalna.}
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