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K
WADRATY
I PROSTOKĄTY
W zamkniętym osiedlu domków wielorodzinnych,
na niewielkiej 200-metrowej działce miał powstać
ogródek, który pasowałby do nowoczesnej bryły
budynku i stałby się miejscem relaksu
oraz spotkań towarzyskich
Tekst Katarzyna Jodłowska

Agata Kika-Wróblewska,
Izabella Witek,
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nadają niepowtarzalny nastrój ogrodowemu
wnętrzu.
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ODPOCZYNEK Drewnia-

GEOMETRYCZNIE Mała przestrzeń wymusiła
uporządkowany układ ogrodu. Dominują formy geometryczne – prostokątny kształt (podobnie jak taras)
mają placyki przed domem, zaś kwatera z głazami
oraz placyki pod fontanną i grillem są kwadratowe.
W podobnej formie zaprojektowano fontannę, składzik, grill, strzyżone żywopłoty i obwódki.

ny taras znajduje się w przytulnym
zakątku na tyłach domu w niedużej odległości od sąsiedniej działki. Można się do
niego dostać wprost z salonu przez duże szklane
drzwi. Obok znajduje się oryginalny zbiornik wodny,
pośrodku którego ustawiono trzy podłużne głazy. Krawędzie tego nietypowego oczka zostały wyłożone zielonym serpentynitem i otoczone niską obwódką z dąbrówki i bukszpanu. Wypoczywającym na tarasie domownikom zapewnia cień magnolia ‘Susan’.
Kolejnym miejscem, gdzie można przyjemnie spędzić czas, wylegując się w promieniach słońca, jest
placyk usytuowany przed głównym wejściem do domu, przy kamiennym murku z łupka skalnego. Rośnie tam wpuszczone w nawierzchnię z granitu okazałe bonsai. Nastrój nadaje zakątkowi kaskada wody
spływająca po płaskiej blasze do metalowej misy.
Nieopodal stoi kamienny grill z marmurowym blatem, gdzie właściciele przygotowują potrawy na
ogrodowe przyjęcia dla przyjaciół.

W ŚWIETLE REFLEKTORÓW Żeby założe-

STRONA PRAKTYCZNA

nie nie było nudne, w projekcie dodano nieregularne kolorowe akcenty w postaci magnolii, śliwy wiśniowej, wiśni piłkowanej, klonu i bonsai uformowanego z cisu oraz piennych trzmielin i żywotników.
Wszystkie te okazy wraz z fontanną i oczkiem wodnym są podświetlone lampami gruntowymi i nocą
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siedle na przedmieściach
Szczecina, na którym
znajduje się ogród, wyróżnia się spośród sąsiadującej zabudowy architekturą. Wszystkie dopracownia Green
my są identyczne, mają nowoczesFingers
ną bryłę i niebiesko-białe elewacje.
Właściciele ogrodu – młode małżeństwo – pragnęli, by tworzył on z domem harmonijną całość i nie wymagał uciążliwej pielęgnacji. Gospodarze na co dzień ciężko pracują, więc w ogrodzie
głównie chcieli odpoczywać i przyjmować gości. Dlatego zaplanowano tu przede wszystkim rośliny zimozielone. Dzięki temu ogród jest łatwy w utrzymaniu
i atrakcyjny przez cały rok. Kwiaty dobrano tak, by
miały tonację niebiesko-różową. Zamiast ogrodzenia
na straży intymności stoi szpaler żywotników ‘Smaragd’, które skutecznie przysłaniają ogród.
Projekt
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W północnym narożniku ogrodu znajduje się drewniana szopa, gdzie
właściciele trzymają narzędzia i drewno do kominka,
którą zamaskowano zimozielonym płaszczem wiciokrzewu Henry’ego. Nieopodal rośnie świerk kłujący
w odmianie ‘Koster’ o srebrzystoniebieskich igłach,
n
który w Boże Narodzenie służy jako choinka.

NA ZDJĘCIACH PONIŻEJ:
1 Boki ścieżki biegnącej wzdłuż
budynku wyznacza rząd
żywotników szczepionych
na pniu
2 Przy tarasie znajduje się małe
źródełko ukryte między
głazami
3 Przy ścieżce pomiędzy
kamiennymi płytami doskonale
prezentuje się kępa wonnej
lawendy

1

Plan nasadzeń
1 żywotnik zachodni ‘Brabant’, trzmielina
Fortune’a ‘Emerald Gaiety’
2 magnolia ‘Susan’
3 wiciokrzew Henry’ego
4 surmia bignoniowa ‘Nana’
5 ostrokrzew karbowanolistny ‘Golden Gem’,
dąbrówka rozłogowa ‘Atropurpurea’, sosna
górska ‘Mops’
6 trzmielina japońska ‘President Gauther’,
trzmielina Fortune’a ‘Emerald Gaiety’,
berberys Thunberga ‘Bagatelle’
7 magnolia wielkokwiatowa
8 runianka japońska ‘Green Carpet’, trzmielina
japońska ‘Elegantissimus Aureus’, jałowiec
pospolity ‘Hibernica’
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9 klon palmowy ‘Atropurpureum’
10 bonsai z cisu
11 cyprysik Lawsona ‘Golden Wonder’,
funkia Siebolda
12 śliwa wiśniowa ‘Pissardii’,
13 świerk kłujący ‘Koster’
14 wiciokrzew Henry’ego
15 jałowiec pośredni ‘Old Gold’
16 żywotnik zachodni ‘Sunkist’, wiśnia
piłkowana ‘Amanogawa’, tawuła japońska
‘Goldmound’
17 jałowiec pospolity ‘Hibernica’, trzmielina
japońska ‘Elegantissimus Aureus’, berberys
Thunberga ‘Bagatelle’, runianka japońska
‘Green Carpet’
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18 berberys Thunberga ‘Bagatelle’ i żywotnik
zachodni szczepiony na pniu
19 trzmielina japońska ‘President Gauther’,
bukszpan wiecznie zielony ‘Sufruticosa’
20 lawenda wąskolistna
21 dąbrówka rozłogowa ‘Atropurpurea’,
bukszpan wiecznie zielony ‘Sufruticosa’

Mała architektura
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taras
fontanna
ścienne źródełko
kamienny grill
drewutnia

