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Z a g o s p o d a r o w a n i e  d z i a ł k i

Je¿eli wœród podstawowych instalacji
nie znalaz³y siê urz¹dzenia s³u¿¹ce do na-
wadniania gleby i oœwietlenia ogrodu –
nale¿y je wykonaæ przed w³aœciwymi ro-
botami ogrodniczymi. Prawid³owa kolej-
noœæ prac w du¿ym stopniu zale¿y od
konkretnych warunków, ale przy ustala-
niu nastêpstwa robót terenowych zawsze
trzeba pamiêtaæ, by wykonuj¹c jedn¹ pra-
cê nie zniszczyæ poprzedniej. Maj¹c to na
uwadze, wczeœniej robimy np. placyk wy-
poczynkowy, oczko wodne, piaskownicê -
ni¿ trawniki czy rabaty.

Drzewa i krzewy przeznaczone do
usuniêcia trzeba wykarczowaæ – dok³ad-
nie wybieraj¹c korzenie. Zapobiegnie to
wyrastaniu z nich tzw. odrostów, które
mog¹ staæ siê uci¹¿liwe w ogrodzie. Na
podstawie projektu technicznego i ewen-
tualnie rysunków pomocniczych wyko-
nanych zgodnie z okreœlonymi pomiara-
mi –wyznaczamy w terenie istotne punk-
ty zaznaczaj¹c je palikami. Maj¹c umiej-
scowione poszczególne elementy zago-
spodarowania przestrzeni mo¿na przy-
st¹piæ do wyznaczania projektowanych
wysokoœci. Porównanie faktycznej wyso-
koœci poszczególnych miejsc w terenie
z projektowan¹ - pozwoli na wyznaczenie

tych z nadmiarem i z niedoborem ziemi -
czyli okreœlenie wykopów i nasypów.

Projekt ukszta³towania terenu ustala
jego ogóln¹ konfiguracjê przez okre-
œlenie:
� wysokoœci poszczególnych czêœci te-

renu;
� poziomu posadowienia obiektów;
� kierunku i procentowej wielkoœci

spadków pod³u¿nych i poprzecz-
nych;

� przemieszczania mas ziemnych (do-
tyczy wykopów i niwelacji terenu).

Ukszta³towanie terenu musi zapew-
niæ powierzchniowe sp³ywanie we w³aœci-
wych kierunkach wody pochodz¹cej
z opadów i odprowadzenie jej nadmiaru
do urz¹dzeñ ujmuj¹cych wodê lub na tere-
ny wymagaj¹ce nawodnienia. Czasami za-
chodzi potrzeba wykonania cieków �,
które mog¹ byæ zrobione z kamienia, lub
z prefabrykatów betonowych. Mo¿na te¿
zastosowaæ dostêpne na rynku korytka od-
p³ywowe z a¿urowym metalowym przy-
kryciem. Najprostszym ciekiem grunto-
wym mo¿e byæ p³ytki rowek. Stopieñ
trudnoœci w wykonaniu ukszta³towania
terenu uzale¿niony jest przede wszystkim
od warunków naturalnych, np. dzia³ka na

Po zakoñczeniu budowy przychodzi pora na zago-
spodarowanie terenu dzia³ki. Przyjmujemy, ¿e pro-
jekty ukszta³towania terenu, dróg i zieleni zosta³y

szczegó³owo opracowane; dzia³ka jest ju¿ docelowo
ogrodzona; wszystkie podstawowe instalacje s¹ wy-

konane i pod³¹czone.

Od chaosu do ³adu
czyli 

DZIAŁKA PO BUDOWIE

OOpprraaccoowwaanniiee::  MMaarriiaa  WWoojjttaann

Teren dzia³ki po budowie, nawet pro-
wadzonej przez bardzo starannych wyko-
nawców, wymaga prac porz¹dkowych -
usuniêcia resztek materia³ów budowla-
nych, wielu odpadków i zanieczyszczeñ.
Nale¿y zasypaæ wszystkie do³y i wiêksze
nierównoœci terenu, usun¹æ ró¿ne s³upy
oraz prowizoryczne urz¹dzenia s³u¿¹ce
budowie.

� Ogrodowe cieki
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pochy³oœci jest trudniejsza do prawid³o-
wego uformowania, ni¿ dzia³ka usytuowa-
na na terenie p³askim �. Bardzo istotn¹
spraw¹ jest te¿ przepuszczalnoœæ gruntu.
B³êdy pope³nione przy ukszta³towaniu te-
renu mog¹ prowadziæ do zalewania bu-
dynków, dróg lub chodników - co mo¿e
byæ nie tylko k³opotliwe, lecz czêsto te¿
niebezpieczne.

Po ukszta³towaniu terenu mo¿na
przyst¹piæ do wytyczenia i budowy. Pro-
jekt techniczny precyzuje: lokalizacjê
traktów, ich wymiary i konstrukcjê, okre-
œla spadki pod³u¿ne i poprzeczne, a tak¿e
materia³y przewidziane na poszczególne
warstwy podbudowy i nawierzchniê.
Obecnie, gdy dostêpnoœæ materia³ów dro-
gowych jest powszechna, a ró¿norodnoœæ
produktów i gama kolorów np. kostki be-
tonowej - ogromna, problemem staje siê
podjêcie decyzji - co wybraæ. Jak zawsze -
bardzo wa¿ne jest staranne wykonanie ro-
bót, co ³¹cznie z zastosowaniem materia-
³ów o dobrej jakoœci - pozwoli na uzyska-
nie trwa³ych i estetycznych dróg.

Placyki ogrodowe, murki, schody,
oczko wodne i inne zaplanowane urz¹dze-
nia terenowe powinny byæ wykonane i za-
montowane wczeœniej, ni¿ powstan¹ doj-
œcia i œcie¿ki ogrodowe, z uwagi na to, ¿e
transport materia³ów lub ciê¿kich ele-
mentów móg³by zniszczyæ nieumocnio-
ne, lekkie nawierzchnie.

Przed rozpoczêciem robót ogrodni-
czych musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e

w³aœciwy rozwój a nawet ¿ycie roœlin za-
le¿¹ od warunków glebowo-klimatycz-
nych. Obszar Polski zosta³ podzielony
na 5 stref klimatycznych ze wzglêdu na
g³êbokoœæ przemarzania gruntu i niskie
temperatury �. 

W najcieplejszym rejonie I mo¿na
uprawiaæ roœliny najbardziej wra¿liwe
na mróz, w II - wra¿liwe, w III - œrednio
wra¿liwe, w IV - odporne na mróz, w V -
wytrzyma³e - najbardziej odporne. Istot-
nymi elementami klimatu s¹ wystêpuj¹-
ce na danym obszarze wiatry i nas³o-
necznienie terenu. Je¿eli teren jest zbyt
zacieniony - wiele gatunków roœlin nie
znajdzie warunków do dobrego rozwoju,
inne zaœ Ÿle rosn¹ przy silnym nas³o-
necznieniu.

Podobnie jest z wymaganiami w sto-
sunku do gleby - niektóre gatunki s¹ tole-
rancyjne i mog¹ rosn¹æ w ró¿nych warun-
kach, inne wymagaj¹ np. tylko gleb ¿y-
znych, lub bardzo przepuszczalnych,
b¹dŸ ciê¿szych - wilgotnych.

O ile nasz wp³yw na warunki klima-
tyczne jest niewielki - mo¿emy tylko, sto-
suj¹c ró¿ne os³ony, m.in. ¿ywop³oty za-
dbaæ o korzystny mikroklimat dzia³ki,
o tyle mo¿emy i powinniœmy poprawiæ
jakoœæ gleby. W tym celu nale¿y oceniæ
jakoœæ i rodzaj gleby na dzia³ce. Je¿eli jest
ona zbyt ciê¿ka - gliniasta, mo¿na jej

strukturê poprawiæ stosuj¹c domieszkê
piasku, ziemiê ubog¹ w sk³adniki pokar-
mowe nale¿y u¿yŸniæ przez dodatek kom-
postu. Bardzo dobrym sposobem poprawy
jakoœci i struktury gleby jest uprawa ro-
œlin motylkowych - wysiew wiosn¹, prze-
kopanie jesieni¹. Sposób ten jednak nie
zawsze mo¿na zastosowaæ, oznacza bo-
wiem odsuniêcie w czasie urz¹dzania
ogrodu - o jeden sezon wegetacyjny. Jest
to wiêc metoda dla wyj¹tkowo cierpli-
wych. Staranna uprawa, u¿yŸnienie i od-
chwaszczenie gleby to bardzo wa¿ne dzia-
³ania dla przysz³oœci ogrodu. Warto ten
trud ponieœæ, gdy¿ zapewni bujny rozwój
wysianych i posadzonych roœlin oraz
oszczêdzi k³opotów przy póŸniejszej pie-
lêgnacji.

Teren ogrodu powinien zostaæ
spulchniony - na ma³ych fragmentach bê-
dzie to przekopanie, na wiêkszych - upra-
wa mechaniczna. Nastêpnie nale¿y roz³o-
¿yæ warstwê ziemi ¿yznej - wykorzystuje-
my ziemiê zebran¹ przed rozpoczêciem
budowy i, jeœli nale¿y zwiêkszyæ jej iloœæ,
dowozimy z zewn¹trz. W miarê potrzeby
stosuje siê u¿yŸniaj¹ce materia³y orga-
niczne i/lub mineralne. Przekopanie
i u¿yŸnienie zapewni roœlinom dobre wa-
runki: dostatek pokarmu, w³aœciw¹ gru-
ze³kowat¹ strukturê gleby i przepuszczal-
noœæ (korzenie roœlin potrzebuj¹ tlenu).

� Formowanie spadków

��Mapka stref klimatycznych
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Po przekopaniu glebê nale¿y równo za-
grabiæ. Mo¿na ju¿ przyst¹piæ do siewu
i sadzenia roœlin. 

Trawniki zajmuj¹ znaczne po-
wierzchnie stanowi¹c znakomite t³o dla
kwiatów i roœlin drzewiastych, mog¹ byæ
tak¿e miejscem wypoczynku. Aby traw-
nik spe³ni³ oczekiwania i sta³ siê gêstym,
równym, zielonym dywanem niezbêdne
jest, prócz odpowiedniej uprawy gleby –
dobranie gatunków traw dostosowanych
do warunków glebowo-klimatycznych;
najczêœciej s¹ to ró¿ne mieszanki nasion
traw z domieszk¹ innych roœlin. 

Termin wysiewu to zwykle okres
kwiecieñ - wrzesieñ. Przeciêtnie wysiewa
siê 2 g nasion na 1 m2. Dobrze jest stoso-
waæ siew w dwóch, krzy¿uj¹cych siê kie-
runkach, nastêpnie nasiona traw nale¿y
delikatnie przemieszaæ z ziemi¹ przy po-
mocy grabi lub tzw. kolczatki. Na du¿ych
powierzchniach mo¿na stosowaæ wa³owa-
nie lekkim walcem, na ma³ych - przyci-
skanie gleby deseczkami przytwierdzony-
mi do obuwia. Zabiegi te maj¹ zapobiegaæ
zwiewaniu nasion przez wiatr, zjadaniu
przez ptaki i umo¿liwiæ im wykorzystanie

wilgoci zawartej w glebie. Pielêgnacja
trawników polega na koszeniu, podlewa-
niu, odchwaszczaniu i nawo¿eniu. Pierw-
sze koszenie wykonuje siê, gdy trawa
osi¹gnie wysokoœæ 7-10 cm. Mo¿na te¿
u³o¿yæ gotowe trawniki z rolki lub p³aty
darni, co nie zwalnia nas z obowi¹zku sta-
rannego przygotowania gleby.

Kupuj¹c drzewa i krzewy przewi-
dziane do posadzenia zgodnie z projek-
tem zieleni trzeba bardzo dok³adnie obej-
rzeæ ka¿dy egzemplarz, sprawdziæ stan
korzeni, pnia i korony, sprawdziæ czy nie
ma œladów ¿erowania szkodników, mó-
wi¹c krótko - czy roœlina jest zdrowa
i prawid³owo uformowana. Mo¿na kupo-
waæ roœliny z ods³oniêtymi korzeniami
lub w pojemnikach - w ka¿dym przypad-
ku wa¿na jest jakoœæ i zdrowotnoœæ. Ro-
œliny liœciaste bez pojemników nale¿y sa-
dziæ w okresie spoczynku, gdy s¹ bezlist-
ne - na jesieni lub wiosn¹ od po³owy mar-
ca do po³owy kwietnia. Zdrowe okazy
uprawiane w szkó³ce w pojemnikach
mo¿na w zasadzie sadziæ przez ca³y rok,
choæ lepiej nie robiæ tego w pe³ni lata. Ro-
œliny zimozielone najlepiej sadziæ od po- � Sadzenie drzew

Warstwa œció³ki 
o gr. 5-10 cm

Miêdzy pniem 
a œció³k¹ 2,5-5 cm
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cz¹tku wrzeœnia do po³owy paŸdziernika,
lub w kwietniu. Roœliny iglaste najlepiej
sadziæ po wyst¹pieniu objawów rozpoczê-
cia wegetacji - gdy pojawi¹ siê m³ode
przyrosty.

Gdy zakupimy ju¿ drzewa oraz krze-
wy odpowiedniej jakoœci i we w³aœciwym
terminie zamierzamy je posadziæ, trzeba
pamiêtaæ o kilku sprawach. Krzewy,
zw³aszcza ma³e, mog¹ byæ sadzone przez
jedn¹ osobê, drzewa powinny byæ sadzo-
ne przez 2 osoby �). Najpierw nale¿y
przygotowaæ do³ki odpowiedniej g³êbo-
koœci, a zw³aszcza szerokoœci, która
umo¿liwi swobodne roz³o¿enie korzeni.
Wa¿n¹ spraw¹ jest umieszczenie roœlin na
w³aœciwej g³êbokoœci, tzn. tak by nasada
pnia, czyli szyjka korzeniowa znalaz³a siê
na linii ziemi. Je¿eli drzewko ma bry³ê
korzeniow¹ owiniêt¹ w jutê, to po jego
ustawieniu w do³ku w pozycji pionowej
i wype³nieniu 1/3 g³êbokoœci do³u ziemi¹
oraz ubiciu – nale¿y przeci¹æ sznury na
górnej czêœci opakowania bry³y, nastêpnie
rozsun¹æ jutê i ostro¿nie rozluŸniæ po-
wierzchniê bry³y. Gdy sadzone jest
drzewko uprawiane w pojemniku – nale-

¿y rozci¹æ bok po-
jemnika i ostro¿nie
go usun¹æ. 

Nastêpnie trzeba
wype³niæ ziemi¹ po-
zosta³¹ czêœæ do³u
ubijaj¹c i zamulaj¹c
wod¹. W przypadku
sadzenia drzewek
z go³ymi korzenia-
mi, na dnie do³ka
nale¿y usypaæ kop-
czyk z ¿yznej ziemi.
Jedna osoba trzyma
drzewko i umieszcza
je w do³ku, druga
rozk³ada korzenie na
kopczyku, tak by nie
by³y zawiniête, a na-
stêpnie przysypuje zie-
mi¹. Osoba trzymaj¹ca lekko potrz¹sa
drzewkiem, by ziemia dotar³a miêdzy ko-
rzenie. Po wype³nieniu do³ka do po³owy
nale¿y lekko udeptaæ ziemiê i dope³niæ
do³ek ziemi¹ wybran¹ z jego dna. Po wy-
pe³nieniu trzeba ponownie udeptaæ, po-
tem powierzchniê ziemi lekko spulchniæ

i uformowaæ wo-
kó³ pnia tzw. mi-
skê, a nastêpnie
obficie podlaæ.

Wed³ug obec-
nych pogl¹dów pa-
likowanie drzew
w ogrodach jest za-
lecane g³ównie
tam, gdzie wiej¹
silne wiatry lub
gdy mo¿na uszko-
dziæ je kosiark¹.
Zalecane jest stoso-
wanie dwóch pali-
ków  oraz wi¹zañ
z szerokiej, ela-
stycznej taœmy.

W ogrodzie
mog¹ znaleŸæ siê
miejsca, po któ-
rych nie zamie-
rzamy chodziæ
lub takie, na któ-
rych trudno za³o-
¿yæ i pielêgnowaæ
trawniki np. stro-
me zbocza skarp,
tam mo¿na zasto-
sowaæ roœliny

okrywowe, czyli rozes³ane pn¹cza, p³o¿¹-
ce siê po ziemi odpowiednio dobrane
krzewy, a tak¿e ró¿ne niskie krzewinki
i byliny.

Gdy w ogrodzie rosn¹ ju¿ drzewa
i krzewy, sadzimy pn¹cza przy pergolach
lub przy balustradzie tarasu i przychodzi
pora na ukwiecenie ogrodu – sadzenie
ró¿nych grup bylin, w tym bylin skal-
nych, wodnych a tak¿e sadzenie kwiatów
jednorocznych i dwuletnich w gruncie
i w pojemnikach. Te roœliny sezonowe
daj¹ w krótkim czasie efekty barwne
i sprawiaj¹, ¿e ogród ju¿ cieszy.

Warto pamiêtaæ, ¿e wiele roœlin mo¿na
hodowaæ w pojemnikach �. Co prawda
wiêkszoœæ z nich nale¿y zabieraæ na zimê
do piwnicy lub gara¿u, ale za to w ci¹gu
sezonu stanowi¹ efektown¹ „przenoœn¹”
dekoracjê. 

�

Rysunki: Magdalena Król
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� Do pojemników nadaje siê m.in. begonia
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