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P
Kryształ  
w zielonej 
oprawie 

Szczecinek I ogród marzeń

ojechałem na Pomorze, by zobaczyć pewien do-
piero co postawiony dom. Trzyhektarowa posia-
dłość miała wielki potencjał krajobrazowy. Inwe-
stor był otwartym człowiekiem i zdecydował się 
na niekonwencjonalne rozwiązanie – chciał bu-

dować staw kąpielowy. Temat wydawał się interesujący...
Prace zaczęliśmy od rozpoznania szaty roślinnej okolicy 
i inwentaryzacji zieleni. Działka graniczy z sosnowym 
borem, który rzecz jasna wkracza na teren. Rosły w nim 
sosny, brzozy, dęby, jarząby pospolite (Sorbus aucuparia) 
i jałowce, a w miejscach niżej położonych głogi i tarniny. 
Pomimo zniszczeń spowodowanych budową ocalało rów-
nież sporo cennego naturalnego runa leśnego.

Zanim powstał szczegółowy plan nasadzeń, tworzy-
liśmy w zespole tzw. koncepcje widokowe, wędrując po 
terenie i zastanawiając się, jak podkreślić naturalny cha-
rakter krajobrazu – gdzie poprowadzić drogi, co poka-

zać, co zasłonić. Malowaliśmy 
go w wyobraźni i dobieraliśmy 
paletę kolorów i roślin. W polo-
dowcowym pejzażu, jak podczas 
akupunktury, stawialiśmy głazy 
narzutowe rozmaitej wielkości. 
Wyreżyserowany też został wjazd 
do rezydencji. Na szczęście wła-

ściciele zgodzili się przemodelować już istniejący trakt 
wybrukowany kamienną kostką. Teraz dom pojawia się 
i znika za kępami brzóz, by ukazać się w całej okazałości 
razem z pięknym odbiciem w wodzie. 

Bliskie otoczenie domu zaprojektowaliśmy klasycznie. 
Są tu strzyżone trawniki, głogi pośrednie (Crataeagus xme-
dia) ‘Paul’s Scarlet’, cięte cisy, bukszpany, różaneczniki, 
azalie, róże i ozdobne byliny. Ogród przechodzi płynnie 
w krajobraz. W strefie przejściowej pojawiają się wrzoso-
wiska aranżowane w naturalny sposób z dominującymi 
bylinami, takimi jak ostróżki czy parzydło leśne. Dalej są 
łąki kwietne i lekkie, delikatnie prześwietlone zagajniki  
z żarnowcami i jałowcem pospolitym (Juniperus commu-
nis), albo paprociami w roli głównej. Granice posiadłości 
świadomie zostały zatarte – skutecznie są chronione przez 
grupy kolczastych dzikich róż, tarniny i głogów oraz jarzą-
bów. To gatunki przyjazne dla ptaków i drobnych zwie-
rząt. Modelowanie naturalnego krajobrazu tylko z pozoru 
jest proste, trzeba tu mieć malarską intuicję. Nie jest też 
łatwo kupić zwykłe rośliny, jak nieodmianowe brzozy czy 
tarniny. 

Ku rozpaczy zatrudnionych ogrodników kazaliśmy też 
robić wszystko na opak. Nie dość, że nie zaplanowaliśmy 

1  STAW WIECZOREM Światło z podwodnych 
reflektorów, dzięki idealnie czystej wodzie, 
oświetla głębiny na znaczną odległość

2  STAW KĄPIELOWY wrasta w krajobraz 
i wygląda jak naturalny akwen. Roślinność 
szuwarowa porastająca przybrzeżne strefy 
filtracyjne dodaje mu malowniczości

3  STAW I STRUMIEŃ w trakcie budowy. 
Niecka ma ok. 3 m głębokości. Dno zbiornika 
wyłożono specjalną zbrojoną folią i pokryto 
żwirem  
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To nie sen. Z kamiennego tarasu przed domem 
idziemy przez trawiasty taras, kończące go  
schody prowadzą wprost w kryształową toń... 
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Architekt krajobrazu myśli 
przestrzenią - zamyka  

i otwiera widoki, zamazuje 
granice działki   
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    ogród marzeń I Szczecinek
użycia ani jednej tui, to jeszcze kazaliśmy przesadzać sosny 
samosiejki, mieszać dzikie rośliny z ogrodowymi, zubażać 
fragmenty podłoża, by móc założyć kwietne łąki i posiać 
na nich dobrane do siedlisk mieszanki traw z nasionami 
jaskrów, firletek, chabrów i maków. 

Świadomie chcieliśmy ograniczyć koszenie, zrezy-
gnować ze ściółkowania rabat korą i stosowania chemii. 
Naszym pomocnikom nie mieściło się to w głowie. Jakie 
są efekty takiego traktowania zielonej przestrzeni? Ona 
wspaniale żyje. Właściciele od kilku lat przesyłają mi  
w podzięce grzyby z ogrodu. 

Warto wspomnieć o wodzie, która jest główną ozdobą 
terenu. Akwen ma ok. 1300 m² powierzchni i 3 m głębo-
kości. Staw kąpielowy to skomplikowana inżynierska bu-
dowla. Aby utrzymać czystość wody zbudowane zostały 
dwie strefy filtracyjne (zajmują ok. 30 proc. powierzch-
ni stawu), przez które przesącza się woda tłoczona przez 
pompy. Strefy te są oddzielone od akwenu kąpielowego 
kamiennym murem, w którym zamontowano 10 pod-
wodnych reflektorów po 300 W każdy (w nocy dają wspa-
niały efekt). Strefy filtracyjne buduje się z warstw kruszyw, 
dobierając ich frakcję i skład mineralny do parametrów 
wody. Zapewnia to redukcję biogenów, pozwala kontrolo-
wać twardość wody i stabilizować zmiany jej kwasowości 

(pH). Filtry bagienne obsadzone są 
roślinnością szuwarową (pałka wod-
na, irysy, turzyce) liliami wodnymi  
i roślinnością podwodną.

Akwen czyszczony jest również 
mechanicznie. Woda pobrana po-
przez skimery i odpływy denne jest 
filtrowana w komorze umieszczonej 

wewnątrz zbiornika, a następnie kierowana w stronę fil-
trów. Pompowana jest również do tzw. źródła, skąd spły-
wa kamienistymi potokami do stawu, natleniając się po 
drodze. Dzięki opisanej technice (jeśli wszystko zostanie 
prawidłowo obliczone i wykonane) woda w stawie kąpie-
lowym jest idealnie czysta, o czym może się przekonać 
każdy, kto zanurza się tu w masce do nurkowania. 

4  nA PŁYCIZnACH ułożono głazy, po których 
można chodzić i obserwować życie w wodzie 

5  KASKAdA jest budowlą wspomagającą 
oczyszczenie wody w stawie. Tłoczy się  
tu wodę z jednego z kilku filtrów

6  ŁĄKA KWIETnA w letniej szacie. W głębi 
grupy drzew owocowych. Łąki koszone są raz 
lub dwa razy w roku  

7  TEn MALOWnICZY STRUMIEŃ 
zbudowany został na folii, a brzegi umocniono 
polnymi kamieniami i obsadzono dziką 
roślinnością. Akcenty o jasnej zieleni to robinia 
akacjowa (Robinia pseudoacacia) ‘Frisia’  
i katalpa bignoniowa (Catalpa bignonioides) 65 7
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Wszystkie obszary 
pokrywa roślinność 

zadarniająca. Nie ma 
kawałka gołej ziemi 


