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Streszczenie. Ogród krajobrazowy, naturalistyczny czy ekologiczny. Wszystkie trzy rodzaje zaáoĪeĔ są inspirowane naturalnymi zjawiskami przemijania i odradzania siĊ przyrody. W XVIII w.
w Anglii powstaá ogród krajobrazowy, który uksztaátowaá siĊ pod wpáywem idei znanych przedstawicieli tego okresu, m.in. poetów, publicystów, filozofów. Ich odmienne spojrzenie na krajobraz doprowadziáo do traktowania ogrodu jako dzieáa sztuki, dzieáa malarskiego charakteryzującego siĊ spontanicznoĞcią, radosnym nastrojem i „kopiującego” naturĊ. Ekspansja urbanistyczna
miast, rozwój przemysáu spowodowaáy wzrost ĞwiadomoĞci czáowieka o zagroĪeniach przyrody.
Zwrócono uwagĊ na ochronĊ krajobrazu, gatunków, zwáaszcza rodzimych dzikich roĞlin. Dziaáania na rzecz ochrony naturalnych ekosystemów przyczyniáy siĊ do powstania parków narodowych,
krajobrazowych oraz do ksztaátowania naturalnych przestrzeni w ogrodzie np. „grup Ğrodowiskowych”. To Ğwiat przyrody staá siĊ inspiracją w realizowaniu ogrodów „natury”. Od wieku XIX aĪ
po czasy wspóáczesne rozwijające siĊ idee naturalnego parku, okreĞlanego przez niektórych ekologicznym, wiązaáy siĊ z kreowaniem przestrzeni, w których byáy i nadal są rozwiązywane problemy
ekologiczne, relacje, związki miĊdzy czáowiekiem a przyrodą.
Sáowa kluczowe: park krajobrazowy, naturalistyczny, ogród naturalny, ekologiczny

WSTĉP
W kaĪdej epoce natura odgrywaáa kluczową rolĊ w tworzeniu przestrzeni
prywatnej i publicznej. Ogród, park byá i jest „Īywym” dzieáem dziaáalnoĞci
ludzkiej i wpáywu okreĞlonych warunków przyrodniczych – Ğrodowiska, z którym jest nierozerwalnie związany. JuĪ w czasach cesarstwa rzymskiego poszukiwano kontaktu z otaczającym krajobrazem, m.in. poprzez lokalizowanie budowli mieszkalnych w piĊknych miejscach:
WyobraĨ sobie amfiteatr o ogromnym obwodzie… szeroka rozlegáa równina jest otoczona górami… z mego domu, choü zbudowany jest u stóp wzgórza, rozciąga siĊ taki widok, jakbyĞ staá nad
brzegiem przepaĞci. WejĞcie jest tak áagodne i áatwe, Īe znajdujesz siĊ na szczycie, zanim zdąĪysz
odczuü, Īe wchodzisz pod górĊ. Z tyáu domu, w pewnym oddaleniu, wznosi siĊ áaĔcuch Apeninów
[Hobhouse 2005].
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Wiek XVIII to czas „naturalnych” krajobrazów, czyli poáączenie filozofii
ogrodu z naturą, które na przestrzeni lat, ulegając róĪnym wpáywom, przyjmują
rozmaite formy – ogrodów dzikich, naturalnych, parków Ğrodowiskowych. Podstawą tych kierunków, nowej wizji ogrodów byá manifest ochrony krajobrazu,
wzrost zrozumienia i szacunku dla przyrody.

KONCEPCJA I ZAKRES PRACY
Opracowanie ma charakter przeglądowy, w którym wykorzystano literaturĊ
przedmiotu, piĞmiennictwo z zakresu rozwoju europejskiej sztuki ogrodowej
oraz projektowania ogrodów naturalnych i ekologicznych. Zaprezentowano gáówne kierunki ksztaátowania ogrodów, których wspólną myĞlą jest sposób podejĞcia
czáowieka – twórcy, uĪytkownika ogrodu do przyrody, ochrony krajobrazu.

ROZWÓJ STYLU KRAJOBRAZOWEGO
W Europie wiek XVIII przynosi nowe postawy spoáeczne w stosunku do
przyrody. Liczne wypowiedzi poetów, publicystów, dzieáa malarzy pejzaĪystów
(m.in. Aleksandra Pope’a, Josepha Addisona, Claude’a Lorraina, Nicolasa Poussina) ksztaátują ruch w sztuce ogrodowej zwany krajobrazowym. Zostaje on
takĪe podbudowany naturalistycznymi poglądami filozofów Morela, J.J Rousseau. Te poglądy zadecydowaáy o stylistyce przestrzeni ogrodu, który miaá odzwierciedlaü piĊkną formĊ naturalnego krajobrazu, zwracaü siĊ ku naturze. Propagatorzy nowych teorii twierdzili, Īe natura sama w sobie jest wartoĞcią nadrzĊdną nad tym, co tworzy czáowiek. Inspiracją dla projektów, a takĪe gotowymi
rozwiązaniami scen ogrodowych staáy siĊ opisy literackie, malarskie przedstawienia pejzaĪowe. Bardzo czĊsto parki odtwarzaáy obrazy malarzy prezentujących malownicze pejzaĪe. ZaáoĪenia ogrodowe przybieraáy ksztaát dzieá sztuki.
„Caáa sztuka ogrodowa to nic innego jak malarstwo pejzaĪowe” [Pope za: Lichaczow 1991].
Poeta Jacques Delille radziá:
Poznaj siĊ na tym i tego siĊ chwytaj, co grunt twój przyjmie z áatwoĞcią; i to co jest piĊkniejszym nad naturĊ zowie siĊ, a wszelako sama natura jest: to co jest ten obraz doskonaáy, który
wzoru swojego nie ma i na którego wyborze Berghem i Poussin tak daleko poznaü siĊ umieli:
Poglądaj czĊsto i bierz naukĊ z ich dzieá doskonaáych, a co Ci malarstwo poĪyczyáo, niech sztuka
ogrodnicza z wdziĊcznoĞcią odda naturze [Rozmarynowska 2011].

Za twórców i propagatorów krajobrazowego stylu uznaje siĊ m.in. Charlesa
Bridgemana, Williama Kenta i Lancelota Browna. Nowe realizacje, przy odrzuceniu symetrii, opieraáy siĊ na swobodnych formach roĞlinnych, ukáadzie krĊtych dróg oraz zwracaáy uwagĊ na ukrycie granicy ogrodu. Park krajobrazowy
charakteryzowaá siĊ malowniczoĞcią, piĊknymi widokami i zespoleniem z oto-

OGRODY KRAJOBRAZOWE, NATURALISTYCZNE CZY EKOLOGICZNE

55

czeniem. Stosowanie perspektyw, maskowanie ogrodzeĔ pozwalaáo na wáączenie do tych zaáoĪeĔ innego rodzaju przestrzeni – pejzaĪy pobliskich pól, lasów,
wiejskich krajobrazów. Park niepostrzeĪenie przechodziá w teren przylegáy.
Ogrody krajobrazowe wymagaáy percepcji w ruchu. Byáy przeznaczone do spacerowania, odsáaniania coraz to innych widoków, scen ogrodowych, które zachĊcaáy osoby tam przebywające do kontynuowania przechadzki, dalszego odkrywania kolejnych piĊknych „obrazów”. Takie ukáady dynamiczne powiązane
z nieregularnym biegiem dróg pozwalaáy równieĪ na odbiór róĪnorodnych niuansów, zmiennoĞci w przyrodzie – gry Ğwiatáa i cienia, odbiü na powierzchni
wód, zachodów sáoĔca. Ogród krajobrazowy miaá sáuĪyü do miáego spĊdzania
czasu, uáatwiaü kontakt z przyrodą, dostarczaü zwiedzającym coraz wiĊcej emocji.
W Polsce nowe prądy znalazáy odzwierciedlenie w realizacjach m.in. ogrodów w Powązkach Izabeli Czartoryskiej, w Mokotowie Izabeli Lubomirskiej,
Arkadii koáo àowicza Heleny Radziwiááowej czy ogrodu w Lubostroniu Fryderyka Skórzewskiego. Wspóápraca planistów, architektów, fundatorów i uĪytkowników, ukazująca siĊ literatura dotycząca zasad ksztaátowania krajobrazu,
nowych gustów i estetycznych poglądów pozwoliáy na wytworzenie kilku typów
polskich ogrodów krajobrazowych – sentymentalnego (park arkadyjski), romantycznego i naturalistycznego [Cioáek 1978]. DuĪe znaczenie w ksztaátowaniu ich
formy przestrzennej odegraá poemat Jacques’a Delille’a „Les Jardins” (1782).
Podobnie wspóápraca autora z wybitnymi polskimi osobistoĞciami, jak Stanisáaw
Trembecki, ksiĊĪna Teresa Jabáonowska czy Izabela Czartoryska, doprowadziáa
do umieszczenia opisów zaáoĪeĔ w Arkadii i Puáawach obok innych europejskich ogrodów w kolejnym wydaniu „Les Jardins” [Cioáek 1978].
Jedną z gáównych cech ogrodów powstających na terenie Polski byáo takie
komponowanie perspektyw, widoków, by w jak najwiĊkszym stopniu eksponowaáy walory malarskie i krajobrazowe okolicy. WaĪnym elementem byá wiĊc
miejscowy krajobraz z jego szatą roĞlinną. Na tĊ kwestiĊ w swoich publikacjach
zwracali uwagĊ Izabela Czartoryska (MyĞli róĪne o sposobie zakáadania ogrodów, 1805) i Franciszek K. GiĪycki (O przyzdabianiu siedlisk wiejskich, 1827).
Autorzy wskazywali na zaleĪnoĞü ksztaátowania ogrodów od warunków terenu
oraz otocznia. Pojawiáy siĊ rozwiązania o charakterze rodzimym, związane
z miejscowym Ğrodowiskiem przyrodniczym, tradycją oraz zawierające akcenty
patriotyczne i o skromniejszym programie budowlano-rzeĨbiarskim.
WZROST ĝWIADOMOĝCI EKOLOGICZNEJ A OGRÓD
NATURALISTYCZNY
XIX w. to wzrastająca ĞwiadomoĞü ekologiczna spoáeczeĔstwa i wzmagający
siĊ ruch ochrony przyrody. Rewolucja przemysáowa, ekspansja urbanistyczna,
gwaátowny wzrost liczby ludnoĞci doprowadziáy do zmian w przestrzeni krajobrazu miasta. ZaczĊto poszukiwaü form w kreowaniu ogrodów. Podstawową
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kwestią w ich tworzeniu byáo odwzorowywanie zbiorowisk roĞlinnych, ksztaátowanie ich wzajemnych relacji, a takĪe takie modelowanie terenu, które nie
wskazywaáoby na dziaáalnoĞü czáowieka [Siewniak i Mitkowska 1998].
Rozwój nowej myĞli twórczej sprawiá, iĪ w ogrodach ograniczono wystĊpowanie artefaktów, upraszczano wygląd budynków i rzeĨb, budowle pojawiaáy siĊ
w miejscach z piĊknym widokiem. NaturĊ naĞladowano poprzez wprowadzanie
do ogrodu swobodnych grup drzew, gajów, kĊp, malowniczych form soliterowych, czĊsto pochodzenia obcego, by najpeániej przedstawiü ich oryginalny
pokrój. Nieodzownym elementem byáy takĪe strumienie i stawy z wyspami.
Bardzo silnie rozwijają siĊ w tym czasie tendencje naukowe, przyrodnicze,
dendrologiczne. W arboretach i ogrodach botanicznych gromadzone są gatunki
rodzime i obce. JednoczeĞnie rozwój nauk botanicznych przyczynia siĊ do
wzbogacenia form roĞlinnych w ogrodzie. W obszar parków wpisywane są –
zgodnie z zasadami estetyki i plastyki projektowania – ogrody specjalistyczne,
rodzajowe, „grupy Ğrodowiskowe” prezentujące kolekcje roĞlin typowych dla
danego Ğrodowiska przyrodniczego, np. roĞliny wymagające kwaĞnego podáoĪa
czy pochodzące ze stanowisk bagiennych. Coraz chĊtniej i liczniej sadzi siĊ
nowe gatunki drzew i krzewów pochodzące z Azji czy Ameryki Póánocnej, jak
np. rododendrony, azalie, pacioreczniki, kamelie, wiciokrzewy, jaĞminy. Wprowadzane do ogrodu roĞliny obce, egzotyczne byáy równieĪ formą odpowiedzi na
zarzuty neoplatoników, którzy twierdzili, Īe: „skoro ogród naĞladuje naturĊ i nie
moĪna go od niej odróĪniü, to jest naturą, a jeĪeli tak, to nie moĪe byü równoczeĞnie dzieáem sztuki” [Rozmarynowska 2011]. Stopniowo takĪe powróciáy do
ogrodów formy geometryczne (ryc. 1), sytuowane w pobliĪu budynków: kwietniki dywanowe, arabeski, ozdoby kwiatowe, które miaáy áączyü wnĊtrze domu
z ogrodem.
W Polsce wybitnym teoretykiem i planistą w zakresie ogrodów naturalistycznych byá Edmund Jankowski (1849–1938). W swojej ksiąĪce Ogród przy
dworze wiejskim pisaá o zasadach, jakimi wáaĞciciel powinien kierowaü siĊ, tworząc ogród:
Wybraü z przyrody to co jest najpiĊkniejszego, sprowadziü do rozmiarów dających siĊ zmieĞciü w szczupáych ramach, naĞladowaü tak umiejĊtnie rzeczywistoĞü, aby sztuka przypominaáa
naturĊ, nie káamiąc – jest to stworzyü ogród strojny, który gdy jest maáych wymiarów – spacerowym zowiemy, gdy zaĞ wielkie przybiera rozmiary – nadajemy mu nazwĊ parku. Park ze swemi
obszernemi widokami, z áąkami i gajami, z wielkiemi wodami, skaáami i budowlami jest naĞladowaniem natury na wielką skalĊ, albo raczej biorąc ĞciĞle, sam jest czĊĞcią przyrodzonego krajobrazu, umiejĊtnie do otoczenia przystosowaną [Jankowski 1888].

MyĞlą przewodnią ogrodów naturalistycznych byáo eksponowanie róĪnorodnoĞci gatunków i odmian drzew, krzewów i roĞlin zielnych w ogrodzie o naturalnie uksztaátowanym terenie, o swobodnych ukáadach wodnych oraz wciąganie
w obrĊb perspektyw ogrodowych duĪych przestrzeni okolicznych krajobrazów.

OGRODY KRAJOBRAZOWE, NATURALISTYCZNE CZY EKOLOGICZNE

57

Ryc. 1. Projekt koncepcyjny parku naturalistycznego Edmunda Jankowskiego. ħródáo: E. Jankowski 1888
Fig. 1. Conceptual design of the naturalist park by Edmund Jankowski. Source: E. Jankowski 1888

OGRÓD NATURALNY I TEORIA WILLIAMA ROBINSONA
W drugiej poáowie XIX w. prawdziwie rewolucyjne wizje ksztaátowania
ogrodów, które miaáy zbliĪaü do natury, przedstawiá William Robinson (1838–
1935) w swojej publikacji The Wild Garden (1870) [Hobhouse 2005, Majdecki
2008]. Autor zaproponowaá inne spojrzenie na ogród i ogrodnictwo. Jego nowatorskie rozwiązania opieraáy siĊ na wykorzystaniu w ogrodzie, parku samowystarczalnych i samoodtwarzających siĊ grup roĞlin. Zwracaá uwagĊ zarówno na
dziko rosnące gatunki rodzime, jak i uprawne, a takĪe na roĞliny obcego pochodzenia charakteryzujące siĊ odpornoĞcią na warunki klimatyczne danego miejsca. Robinson zalecaá naĞladowanie natury w ogrodzie poprzez rozmieszczenie
roĞlin zgodnie z ich stanowiskiem rodzimym. Ta koncepcja ogrodów naturalnych, nazywanych przez niego „dzikimi”, byáa Ğwiadectwem nowej Ğwiadomo-
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Ğci wymagaĔ roĞlin. Przyczyniáa siĊ do popularyzacji stylu i ogrodnictwa naturalnego. WspóáczeĞni Robinsonowi ogrodnicy, m.in. Gertrude Jakyll czy Karl
Foerster, rozwinĊli i udoskonalali jego teoriĊ, wprowadzając metody, dziĊki
którym w ogrodzie odnaleĨü moĪna genius loci w postawie ekologicznej.
W myĞl idei „naturalizmu” tworzono takie ukáady, w których bujna roĞlinnoĞü
we wzajemnych relacjach miĊdzygatunkowych tworzyáa biotopy, caáe systemy
ekologiczne. W ogrodach „dzikich” waĪniejsze staáo siĊ wspóádziaáanie z naturą
niĪ narzucenie konkretnego stylu. Sadzono, „mieszając” rozmaite grupy roĞlin –
drzewa, krzewy, byliny – pochodzące z róĪnych zakątków Ğwiata, ale rosnące
w podobnych warunkach.
Indywidualnie dostosowane roĞliny powinny zostaü poznane pod wzglĊdem upodobaĔ, wymaganych warunków, ulistnienia i kolorów, tak aby uzyskaü piĊkny efekt [Gawryszewska 2011].

W Stanach Zjednoczonych Jens Jensen (1860–1950) propagator naturalizmu
w ksztaátowaniu krajobrazów, zwracaá uwagĊ na ochronĊ dziedzictwa danego
miejsca, na jego unikatowy charakter. W swoich projektach, które podkreĞlaáy
ducha otaczającej przyrody, staraá siĊ wprowadzaü ekologicznie dopasowane
roĞliny do danego siedliska [Hobhouse 2005].
Wszyscy twórcy ogrodów naturalnych zalecali wspóádziaáanie przyrody
w ogrodzie, sposób rozmieszczania i zmianĊ techniki sadzenia roĞlin. Zwracali
równieĪ uwagĊ na ochronĊ gatunków w ich charakterystycznych siedliskach. Te
poglądy przyczyniáy siĊ do powstania parków Ğrodowiskowych, czyli tzw. heempark, wywodzących siĊ z Holandii, w których wykorzystywane są wszystkie
roĞliny, które są w stanie przetrwaü w danym Ğrodowisku klimatyczno-glebowym [Siewniak i Mitkowska 1998]. CzĊsto nowe ukáady byáy próbą odwzorowania okolic, otoczenia, kopiowaniem dzikich zbiorowisk roĞlinnych, zwáaszcza
rodzimych, a takĪe ich ochroną.

EKOLOGIA W OGRODZIE
Wiek XX wnosi nowe nurty w projektowaniu terenów zieleni, w których coraz silniej akcentowana jest ich rola ekologiczna i wartoĞci przyrodnicze. Obok
funkcji dekoracyjnej i rekreacyjnej waĪne stają siĊ biotyczne czy Ğrodowiskotwórcze. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (rok 1992) w znacznej mierze odwróciá
uwagĊ projektantów od wczeĞniejszych poszukiwaĔ konceptualnych i zwróciá ją
na ochronĊ bioróĪnorodnoĞci biologicznej.
WspóáczeĞni twórcy, planiĞci, architekci krajobrazu, ale takĪe botanicy wyznaczają priorytety przy ksztaátowaniu róĪnego typu zieleni publicznej i prywatnej. Powstają ogrody utrzymane w duchu zrównowaĪonego rozwoju. Ogrody,
które bazują na procesach naturalnych, gdzie moĪna zapewniü miejsce trwaáego
przebywania faunie i w których preferowane są formy, materiaá i technologie
rodzime. Jednym z przykáadów jest odzyskiwanie nieuĪytków, transformacja
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terenów zdegradowanych – poprzemysáowych, zniszczonych. W ksztaátowaniu
takich przestrzeni waĪne jest zachowanie rdzennych zespoáów i gatunków roĞlin,
sukcesji naturalnej, wykorzystanie naturalnych walorów terenu. Obszary zagospodarowywane w nowym duchu są traktowane jak „wyspy ekologiczne” związane
nie tylko z przestrzenią miasta, jak park w Berlinie na terenie dawnej stacji kolejowej Schrönenberg, ale takĪe te poza jego granicami, np. jako zadrzewienia Ğródpolne [Siewniak i Mitkowska 1998]. W tych cennych enklawach przyrody dominują spontaniczne zbiorowiska roĞlinne, gáównie synantropijne [Haladyn 1999].
Innym nurtem projektowania ekologicznego jest wykorzystywanie gatunków
ze zbiorowisk póánaturalnych i synantropijnych: w mieĞcie na rabatach, kwietnikach, trawnikach ekologicznych czy áąkach kwietnych [Haber i UrbaĔski 2005].
Szczególnie korzystna jest obecnoĞü tego typu trawników i áąk przy trasach komunikacyjnych, w przestrzeniach osiedla mieszkaniowego, na zieleĔcach czy
skwerach. Te formy o duĪym zróĪnicowaniu gatunkowym charakteryzują siĊ
zmiennoĞcią wyglądu przez caáy sezon, kojarzone są z naturalnoĞcią, z enklawą
„dzikiej” przyrody. Poza tym są Ĩródáem pokarmu i Ğrodowiskiem Īycia zwierząt [MĊdrzycki 2007], miejscem edukacji ekologicznej máodzieĪy. Takie rozwiązania mogą pojawiaü siĊ tam, gdzie nie ma miejsca na prawdziwy ogród
[Bogdanowski 2001].
Ciekawą i od blisko 20 lat coraz bardziej popularną alternatywą ekologiczną
stają siĊ zielone dachy, zarówno ekstensywne, jak i intensywne. Pozwalają odzyskaü utraconą pod miejską zabudowĊ powierzchniĊ biologicznie czynną. RoĞlinnoĞü na tych konstrukcjach peáni rolĊ ekosystemu dla wielu gatunków owadów i ptaków, wĞród których na szczególną uwagĊ zasáugują owady pszczoáowate [Giedych 2010, Piątek-KoĪuchowska 2010]. W nasadzeniach spotykane są
gáównie trawy, byliny, krzewy. Przy systemach ekstensywnych proponowane są
gotowe maty z gatunkami rozchodników i rojników, mieszanki roĞlin áąkowych
czy roĞliny segetalne. Technologia zielonych dachów przynosi wiele korzyĞci
ekologicznych oraz ekonomicznych. W ostatnich latach coraz wiĊkszą uwagĊ
przywiązuje siĊ do racjonalnego gospodarowania wodą opadową [àomotowski,
2008]. Konstrukcje ogrodów ekstensywnych pozwalają na magazynowanie
przez profile glebowe duĪej iloĞci wody opadowej, którą nastĊpnie odzyskują
roĞliny. Ogromne znaczenie ma retencyjna funkcja ogrodów ekstensywnych.
W przypadku gwaátownych i intensywnych opadów zielony dach nie tylko zatrzymuje wodĊ, ale spowalnia tempo jej spáywu, co w konsekwencji pomaga
uniknąü przepeánienia kanaáów Ğciekowych i pozwala zapobiec ulicznym podtopieniom [Pachulski i Cuman 1999, Markiewicz 2006, PolaĔska i Piskorek 2010].
Innym rozwiązaniem powoli wkraczającym w przestrzeĔ miasta jest ogród wertykalny zakáadany na elewacjach budowli. Te konstrukcje wzbogacają miejski
system zieleni i obok ukáadów konwencjonalnych zwiĊkszają powierzchnie
czynne biologicznie.
Ekologiczny ogród staá siĊ wiĊc nie tylko formalnym wymogiem ksztaátowania przestrzeni, ale takĪe sposobem na Īycie. Niepokojące obserwacje ekopsy-
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chologii Ğwiadczą o tym, Īe spoáeczeĔstwo XX i XXI w. oddaliáo siĊ od natury bardziej niĪ kiedykolwiek. WaĪny staá siĊ powrót do sprawdzonych juĪ metod i poszukiwanie nowych rozwiązaĔ ekologicznych [Wines 2008, Komorowska 2010].
Szeroki wachlarz nauk, jakimi obecnie musi posáugiwaü siĊ projektant, architekt krajobrazu, prowadzi do tworzenia dzieá „ekologicznej etyki sztuki ogrodowej” [Hobhouse 2005]. Wielu wspóáczesnych twórców wykorzystuje naturalny
potencjaá roĞlin w sposób nowatorski. Pokazują jak waĪne jest zastosowanie
nawet w przydomowych terenach zieleni zasad zrównowaĪonego rozwoju i estetyki, wykorzystując gatunki rodzime, a takĪe ruderalne. AranĪują przestrzeĔ
w taki sposób, aby wydobyü naturalne piĊkno roĞlin i zbudowaü nastrój w ogrodzie [Zachariasz 2006].

PODSUMOWANIE
Archetypem wszystkich ogrodów jest krajobraz naturalny. Jest on niezmiennym wzorcem stosowanym od wieków. Przeáom XIX i XX w. staá siĊ okresem
wzrostu ĞwiadomoĞci spoáeczeĔstwa dostrzegającego i podejmującego przeciwdziaáania degradacji Ğrodowiska przyrodniczego. Ogrody, parki ulegają przeobraĪeniom. Nowe kierunki, nurty, innowacyjne teorie na temat projektowania
krajobrazu prowadzą do przeobraĪeĔ formy nowo tworzonych zaáoĪeĔ ogrodowych. WaĪnym elementem twórczym planisty pozostaje zrozumienie i szacunek
dla przyrody, wykorzystanie naturalnych siedlisk, wspóápraca z istniejącym
krajobrazem, a nie jego niszczenie. Nowego znaczenia nabiera rada Aleksandra
Pope’a, poety angielskiego OĞwiecenia: „braü pod uwagĊ ducha miejsca”
[Hobhouse 2005].
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LANDSCAPE GARDENS, NATURALISTIC OR ECOLOGICAL
Abstract: Landscape garden, naturalistic or ecological. All three kinds are inspired by destruction
and regeneration that comes with the cycle of nature. Landscape garden is a gardening style which
emerged in 18th century in England under influence of poets, publicists, and philosophers of the
time. Their different view on landscape resulted in taking garden as a piece of art, a picturesque
and vivid painting, a true copy of nature. Urban expansion and industrial development made people more conscious of environmental threats. An attention has been turned to preservation of landscape, species, and wild, indigenous plants. World of nature became an inspiration for creating
“gardens of nature”. Since 19th century the idea of natural park (also called ecological) has been
related with creation of space, where ecological issues could be solved, and the bond between
human and nature might be tighten.
Key words: landscape park, naturalist park, natural garden, organic garden

