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Kamie  to materia  bardzo uniwer-
salny, niezwykle trwa y i ponadcza-
sowy. Mo e tak e okaza  si  bardzo 

praktycznym rozwi zaniem i to nie tylko 
dla tych, którzy nie mog  po wi ci  du o
czasu na piel gnacj  ogrodu. Sprawdzi si
w tzw. „trudnych miejscach” w ogrodzie 
– na powierzchniach silnie zacienionych 
lub nas onecznionych, przesuszonych lub 
pochy ych, czyli wsz dzie tam, gdzie upra-
wa ro lin sprawia k opot. Sposób jego zasto-
sowania zale y w du ej mierze od wyobra -
ni inwestora. Najcz ciej spotykanym i naj-
bardziej praktycznym rozwi zaniem jest 
wysypanie cie ki, obrze a trawników, 
opaski wokó  domu lub tarasu, wype nienie 
przestrzeni mi dzy drzewami i krzewami 
oraz ció kowanie rabat. Efekt jest bardzo 
atrakcyjny wizualnie i trwa y, a co mo e
najwa niejsze, nie wymaga sta ej piel gnacji 
czy od wie ania. Dodatkowo, taka warstwa 
kamienia ogranicza powierzchnie nieprze-
puszczalne w ogrodzie, co jest korzystnym 
rozwi zaniem dla wodnych warunków 
gruntowych.

Ciekawym elementem urozmaicenia 
powierzchni ogrodu b dzie np. podwy sze-
nie rabat lub kamienny murek. Najbardziej 
efektowne wykorzystanie kamienia to budo-
wa skalniaka. Dzi ki po czeniu ro lin 
z kamieniami o ró nych rozmiarach powsta-
nie trójwymiarowy, niepowtarzalnym obraz. 
Innym rozwi zaniem mo e by  wykorzy-
stanie kolejnego naturalnego po czenia – 
kamie  i woda, czyli budowa oczka wodnego 
z kamiennym obramowaniem. Alternatyw

mo e by  fontanna w formie monolitu – 
du ej bry y kamiennej. Stosunkowo nowym 
zastosowaniem kamienia jest wype nienie 
gabionów (stalowych koszy), których formy 
pozwalaj  na wykonanie rozmaitych elemen-
tów ma ej architektury m.in. awek, donic, 
umocnie  skarp, p otów, elementów deko-
racyjnych na elewacji budynków o prostych 
lub bardzo nowoczesnych formach a nawet 
instalacji artystycznych. 

Od kilku lat obserwuje si  wzrost zaintere-
sowania kamieniem ogrodowym produkowa-
nym z dolomitu z naszego z o a „R dziny”. To 
pi kny kamie , forma marmuru dolomitycz-
nego, dost pny w odmianie z dominuj cym 
kolorem bia ym i w wersji z niepowtarzal-
nymi, ró nobarwnymi przebarwieniami. Nie 
tylko kolor, ale i forma mo e stanowi  o jego
atrakcyjno ci, do wyboru jest kamie ama-
ny, otoczaki a nawet kilkumetrowe bry y
o naturalnie nieregularnych kszta tach.   

W JAKI SPOSÓB MO NA
WYKORZYSTA  KAMIE
DOLOMITOWY W OGRODZIE?
Oczywi cie jako elementy dekoracyjne 
i ozdobne przy aran acji architektury ogro-
dowej i wodnej. Najwi ksz  popularno ci
w ród odbiorców ciesz  si  grysy i kruszy-
wa produkowane z bia ej i wielobarwnej 
odmiany dolomitu. Grysy Janowickie zale -
nie od wielko ci mog  by  wykorzystywane 
w aran acji prostych form: cie ek, alejek, 
wype nienia mi dzy ro linami (proponowa-
na frakcja 8–16 mm) lub do utworzenia alejek 
w których nie grz zn  ko a wózków dzieci -
cych lub podjazdów dla samochodów osobo-
wych (frakcja 2–8 mm). Natomiast kamie
grubszy (frakcja 20–63 mm) – np. kruszywo 

Cappuccino – podkre li zró nicowanie kolo-
rów, kszta tów i struktur u ytego materia u.

Coraz cz ciej wykorzystywany w ogrodzie 
jest niezwykle efektowny kamie  w postaci 
otoczaków. Otoczaki Janowickie s  odpo-
wiednikiem naturalnego kamienia rzeczne-
go. Zró nicowania kolorystyka oraz wielko
otoczaków pozwala dobra  odpowiedni  do 
planowanego zastosowania. Drobna frakcja – 
8–30 mm, 20–40 mm i 40–60 mm – sprawdzi 
si  jako opaska wokó  budynku, wysypanie 
donic, wype nienie mi dzy ro linami, oto-
czaki nieco wi ksze – 60–90 mm – stanowi
typowe wype nienie do gabionów, a du e – 
80–160 mm – mog  by  wykorzystane jako 
pojedyncze, wyraziste elementy aran acji 
ogrodu, np. do urozmaicenia struktury skal-
niaka. 

Oryginalnym pomys em na aran acj
ogrodu jest wykorzystanie du ych bry  skal-
nych. Taki monolit mo e stanowi  wyrazisty 
detal dekoracyjny, element oczka wodnego 
lub skalniaka, a po nawierceniu – wolnosto-
j c  fontann . Bry y dolomitowe odznacza-
j  si  unikaln  form  oraz zró nicowanym 
zabarwieniem, dzi ki czemu ka da bry a jest 
niepowtarzalna.

Kamie  w ogrodzie

Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych 
Lipi ski Sp. J.

ul. Br. Czecha 2, 58-580 Szklarska Por ba
tel. 75 717 2001 

e-mail: zamówienia@jksm.pl
 www.otoczaki-janowickie.pl

Ogród to sposób na kontakt 
z natur  i prywatna oaza 
spokoju. To tak e wizytówka 
domu, dlatego coraz wi ksz
uwag  po wi ca si  na jego 
aran acj . Inspiracji jest wiele, 
ale najlepszym rozwi zaniem, 
które zawsze si  sprawdza, 
jest na ladowanie natury 
i wykorzystanie naturalnych 
surowców.
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