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Streszczenie. Ogród krajobrazowy, naturalistyczny czy ekologiczny. Wszystkie trzy rodzaje za o-
e  s  inspirowane naturalnymi zjawiskami przemijania i odradzania si  przyrody. W XVIII w. 

w Anglii powsta  ogród krajobrazowy, który ukszta towa  si  pod wp ywem idei znanych przed-
stawicieli tego okresu, m.in. poetów, publicystów, filozofów. Ich odmienne spojrzenie na krajo-
braz doprowadzi o do traktowania ogrodu jako dzie a sztuki, dzie a malarskiego charakteryzuj ce-
go si  spontaniczno ci , radosnym nastrojem i „kopiuj cego” natur . Ekspansja urbanistyczna 
miast, rozwój przemys u spowodowa y wzrost wiadomo ci cz owieka o zagro eniach przyrody. 
Zwrócono uwag  na ochron  krajobrazu, gatunków, zw aszcza rodzimych dzikich ro lin. Dzia a-
nia na rzecz ochrony naturalnych ekosystemów przyczyni y si  do powstania parków narodowych, 
krajobrazowych oraz do kszta towania naturalnych przestrzeni w ogrodzie np. „grup rodowisko-
wych”. To wiat przyrody sta  si  inspiracj  w realizowaniu ogrodów „natury”. Od wieku XIX a  
po czasy wspó czesne rozwijaj ce si  idee naturalnego parku, okre lanego przez niektórych ekolo-
gicznym, wi za y si  z kreowaniem przestrzeni, w których by y i nadal s  rozwi zywane problemy 
ekologiczne, relacje, zwi zki mi dzy cz owiekiem a przyrod .  

S owa kluczowe: park krajobrazowy, naturalistyczny, ogród naturalny, ekologiczny 

 
 
 

WST P 
 
W ka dej epoce natura odgrywa a kluczow  rol  w tworzeniu przestrzeni 

prywatnej i publicznej. Ogród, park by  i jest „ ywym” dzie em dzia alno ci 
ludzkiej i wp ywu okre lonych warunków przyrodniczych – rodowiska, z któ-
rym jest nierozerwalnie zwi zany. Ju  w czasach cesarstwa rzymskiego poszu-
kiwano kontaktu z otaczaj cym krajobrazem, m.in. poprzez lokalizowanie bu-
dowli mieszkalnych w pi knych miejscach:  

Wyobra  sobie amfiteatr o ogromnym obwodzie… szeroka rozleg a równina jest otoczona góra-
mi… z mego domu, cho  zbudowany jest u stóp wzgórza, rozci ga si  taki widok, jakby  sta  nad 
brzegiem przepa ci. Wej cie jest tak agodne i atwe, e znajdujesz si  na szczycie, zanim zd ysz 
odczu , e wchodzisz pod gór . Z ty u domu, w pewnym oddaleniu, wznosi si  a cuch Apeninów 
[Hobhouse 2005].  
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Wiek XVIII to czas „naturalnych” krajobrazów, czyli po czenie filozofii 
ogrodu z natur , które na przestrzeni lat, ulegaj c ró nym wp ywom, przyjmuj  
rozmaite formy – ogrodów dzikich, naturalnych, parków rodowiskowych. Pod-
staw  tych kierunków, nowej wizji ogrodów by  manifest ochrony krajobrazu, 
wzrost zrozumienia i szacunku dla przyrody. 
 
 

KONCEPCJA I ZAKRES PRACY 
 
Opracowanie ma charakter przegl dowy, w którym wykorzystano literatur  

przedmiotu, pi miennictwo z zakresu rozwoju europejskiej sztuki ogrodowej 
oraz projektowania ogrodów naturalnych i ekologicznych. Zaprezentowano g ów-
ne kierunki kszta towania ogrodów, których wspóln  my l  jest sposób podej cia 
cz owieka – twórcy, u ytkownika ogrodu do przyrody, ochrony krajobrazu.  
 
 

ROZWÓJ STYLU KRAJOBRAZOWEGO 
 
W Europie wiek XVIII przynosi nowe postawy spo eczne w stosunku do 

przyrody. Liczne wypowiedzi poetów, publicystów, dzie a malarzy pejza ystów 
(m.in. Aleksandra Pope’a, Josepha Addisona, Claude’a Lorraina, Nicolasa Pous-
sina) kszta tuj  ruch w sztuce ogrodowej zwany krajobrazowym. Zostaje on 
tak e podbudowany naturalistycznymi pogl dami filozofów Morela, J.J Rousse-
au. Te pogl dy zadecydowa y o stylistyce przestrzeni ogrodu, który mia  od-
zwierciedla  pi kn  form  naturalnego krajobrazu, zwraca  si  ku naturze. Pro-
pagatorzy nowych teorii twierdzili, e natura sama w sobie jest warto ci  nad-
rz dn  nad tym, co tworzy cz owiek. Inspiracj  dla projektów, a tak e gotowymi 
rozwi zaniami scen ogrodowych sta y si  opisy literackie, malarskie przedsta-
wienia pejza owe. Bardzo cz sto parki odtwarza y obrazy malarzy prezentuj -
cych malownicze pejza e. Za o enia ogrodowe przybiera y kszta t dzie  sztuki. 
„Ca a sztuka ogrodowa to nic innego jak malarstwo pejza owe” [Pope za: Li-
chaczow 1991].  

Poeta Jacques Delille radzi :  

Poznaj si  na tym i tego si  chwytaj, co grunt twój przyjmie z atwo ci ; i to co jest pi kniej-
szym nad natur  zowie si , a wszelako sama natura jest: to co jest ten obraz doskona y, który 
wzoru swojego nie ma i na którego wyborze Berghem i Poussin tak daleko pozna  si  umieli: 
Pogl daj cz sto i bierz nauk  z ich dzie  doskona ych, a co Ci malarstwo po yczy o, niech sztuka 
ogrodnicza z wdzi czno ci  odda naturze [Rozmarynowska 2011].  

Za twórców i propagatorów krajobrazowego stylu uznaje si  m.in. Charlesa 
Bridgemana, Williama Kenta i Lancelota Browna. Nowe realizacje, przy odrzu-
ceniu symetrii, opiera y si  na swobodnych formach ro linnych, uk adzie kr -
tych dróg oraz zwraca y uwag  na ukrycie granicy ogrodu. Park krajobrazowy 
charakteryzowa  si  malowniczo ci , pi knymi widokami i zespoleniem z oto-
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czeniem. Stosowanie perspektyw, maskowanie ogrodze  pozwala o na w cze-
nie do tych za o e  innego rodzaju przestrzeni – pejza y pobliskich pól, lasów, 
wiejskich krajobrazów. Park niepostrze enie przechodzi  w teren przyleg y. 
Ogrody krajobrazowe wymaga y percepcji w ruchu. By y przeznaczone do spa-
cerowania, ods aniania coraz to innych widoków, scen ogrodowych, które za-
ch ca y osoby tam przebywaj ce do kontynuowania przechadzki, dalszego od-
krywania kolejnych pi knych „obrazów”. Takie uk ady dynamiczne powi zane 
z nieregularnym biegiem dróg pozwala y równie  na odbiór ró norodnych niu-
ansów, zmienno ci w przyrodzie – gry wiat a i cienia, odbi  na powierzchni 
wód, zachodów s o ca. Ogród krajobrazowy mia  s u y  do mi ego sp dzania 
czasu, u atwia  kontakt z przyrod , dostarcza  zwiedzaj cym coraz wi cej emocji.  

W Polsce nowe pr dy znalaz y odzwierciedlenie w realizacjach m.in. ogro-
dów w Pow zkach Izabeli Czartoryskiej, w Mokotowie Izabeli Lubomirskiej, 
Arkadii ko o owicza Heleny Radziwi owej czy ogrodu w Lubostroniu Fryde-
ryka Skórzewskiego. Wspó praca planistów, architektów, fundatorów i u yt-
kowników, ukazuj ca si  literatura dotycz ca zasad kszta towania krajobrazu, 
nowych gustów i estetycznych pogl dów pozwoli y na wytworzenie kilku typów 
polskich ogrodów krajobrazowych – sentymentalnego (park arkadyjski), roman-
tycznego i naturalistycznego [Cio ek 1978]. Du e znaczenie w kszta towaniu ich 
formy przestrzennej odegra  poemat Jacques’a Delille’a „Les Jardins” (1782). 
Podobnie wspó praca autora z wybitnymi polskimi osobisto ciami, jak Stanis aw 
Trembecki, ksi na Teresa Jab onowska czy Izabela Czartoryska, doprowadzi a 
do umieszczenia opisów za o e  w Arkadii i Pu awach obok innych europej-
skich ogrodów w kolejnym wydaniu „Les Jardins” [Cio ek 1978]. 

Jedn  z g ównych cech ogrodów powstaj cych na terenie Polski by o takie 
komponowanie perspektyw, widoków, by w jak najwi kszym stopniu ekspono-
wa y walory malarskie i krajobrazowe okolicy. Wa nym elementem by  wi c 
miejscowy krajobraz z jego szat  ro linn . Na t  kwesti  w swoich publikacjach 
zwracali uwag  Izabela Czartoryska (My li ró ne o sposobie zak adania ogro-

dów, 1805) i Franciszek K. Gi ycki (O przyzdabianiu siedlisk wiejskich, 1827). 
Autorzy wskazywali na zale no  kszta towania ogrodów od warunków terenu 
oraz otocznia. Pojawi y si  rozwi zania o charakterze rodzimym, zwi zane 
z miejscowym rodowiskiem przyrodniczym, tradycj  oraz zawieraj ce akcenty 
patriotyczne i o skromniejszym programie budowlano-rze biarskim.  
 
 

WZROST WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ A OGRÓD  
NATURALISTYCZNY 

 
XIX w. to wzrastaj ca wiadomo  ekologiczna spo ecze stwa i wzmagaj cy 

si  ruch ochrony przyrody. Rewolucja przemys owa, ekspansja urbanistyczna, 
gwa towny wzrost liczby ludno ci doprowadzi y do zmian w przestrzeni krajo-
brazu miasta. Zacz to poszukiwa  form w kreowaniu ogrodów. Podstawow  
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kwesti  w ich tworzeniu by o odwzorowywanie zbiorowisk ro linnych, kszta -
towanie ich wzajemnych relacji, a tak e takie modelowanie terenu, które nie 
wskazywa oby na dzia alno  cz owieka [Siewniak i Mitkowska 1998].  

Rozwój nowej my li twórczej sprawi , i  w ogrodach ograniczono wyst po-
wanie artefaktów, upraszczano wygl d budynków i rze b, budowle pojawia y si  
w miejscach z pi knym widokiem. Natur  na ladowano poprzez wprowadzanie 
do ogrodu swobodnych grup drzew, gajów, k p, malowniczych form solitero-
wych, cz sto pochodzenia obcego, by najpe niej przedstawi  ich oryginalny 
pokrój. Nieodzownym elementem by y tak e strumienie i stawy z wyspami. 

Bardzo silnie rozwijaj  si  w tym czasie tendencje naukowe, przyrodnicze, 
dendrologiczne. W arboretach i ogrodach botanicznych gromadzone s  gatunki 
rodzime i obce. Jednocze nie rozwój nauk botanicznych przyczynia si  do 
wzbogacenia form ro linnych w ogrodzie. W obszar parków wpisywane s  – 
zgodnie z zasadami estetyki i plastyki projektowania – ogrody specjalistyczne, 
rodzajowe, „grupy rodowiskowe” prezentuj ce kolekcje ro lin typowych dla 
danego rodowiska przyrodniczego, np. ro liny wymagaj ce kwa nego pod o a 
czy pochodz ce ze stanowisk bagiennych. Coraz ch tniej i liczniej sadzi si  
nowe gatunki drzew i krzewów pochodz ce z Azji czy Ameryki Pó nocnej, jak 
np. rododendrony, azalie, pacioreczniki, kamelie, wiciokrzewy, ja miny. Wpro-
wadzane do ogrodu ro liny obce, egzotyczne by y równie  form  odpowiedzi na 
zarzuty neoplatoników, którzy twierdzili, e: „skoro ogród na laduje natur  i nie 
mo na go od niej odró ni , to jest natur , a je eli tak, to nie mo e by  równo-
cze nie dzie em sztuki” [Rozmarynowska 2011]. Stopniowo tak e powróci y do 
ogrodów formy geometryczne (ryc. 1), sytuowane w pobli u budynków: kwiet-
niki dywanowe, arabeski, ozdoby kwiatowe, które mia y czy  wn trze domu 
z ogrodem. 

W Polsce wybitnym teoretykiem i planist  w zakresie ogrodów naturali-
stycznych by  Edmund Jankowski (1849–1938). W swojej ksi ce Ogród przy 

dworze wiejskim pisa  o zasadach, jakimi w a ciciel powinien kierowa  si , two-
rz c ogród:  

Wybra  z przyrody to co jest najpi kniejszego, sprowadzi  do rozmiarów daj cych si  zmie-
ci  w szczup ych ramach, na ladowa  tak umiej tnie rzeczywisto , aby sztuka przypomina a 

natur , nie k ami c – jest to stworzy  ogród strojny, który gdy jest ma ych wymiarów – spacero-
wym zowiemy, gdy za  wielkie przybiera rozmiary – nadajemy mu nazw  parku. Park ze swemi 
obszernemi widokami, z kami i gajami, z wielkiemi wodami, ska ami i budowlami jest na lado-
waniem natury na wielk  skal , albo raczej bior c ci le, sam jest cz ci  przyrodzonego krajobra-
zu, umiej tnie do otoczenia przystosowan  [Jankowski 1888].  

My l  przewodni  ogrodów naturalistycznych by o eksponowanie ró norod-
no ci gatunków i odmian drzew, krzewów i ro lin zielnych w ogrodzie o natu-
ralnie ukszta towanym terenie, o swobodnych uk adach wodnych oraz wci ganie 
w obr b perspektyw ogrodowych du ych przestrzeni okolicznych krajobrazów. 
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Ryc. 1. Projekt koncepcyjny parku naturalistycznego Edmunda Jankowskiego. ród o: 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 po owie XIX w. prawdziwie rewolucyjne wizje kszta towania 

ogrodów, które mia y zbli a  do natury, przedstawi  William Robinson (1838–
1935) w swojej publikacji The Wild Garden (1870) [Hobhouse 2005, Majdecki 
2008]. Autor zaproponowa  inne spojrzenie na ogród i ogrodnictwo. Jego nowa-
torskie rozwi zania opiera y si  na wykorzystaniu w ogrodzie, parku samowy-
starczalnych i samoodtwarzaj cych si  grup ro lin. Zwraca  uwag  zarówno na 
dziko rosn ce gatunki rodzime, jak i uprawne, a tak e na ro liny obcego pocho-
dzenia charakteryzuj ce si  odporno ci  na warunki klimatyczne danego miej-
sca. Robinson zaleca  na ladowanie natury w ogrodzie poprzez rozmieszczenie 
ro lin zgodnie z ich stanowiskiem rodzimym. Ta koncepcja ogrodów natural-
nych, nazywanych przez niego „dzikimi”, by a wiadectwem nowej wiadomo-
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ci wymaga  ro lin. Przyczyni a si  do popularyzacji stylu i ogrodnictwa natu-
ralnego. Wspó cze ni Robinsonowi ogrodnicy, m.in. Gertrude Jakyll czy Karl 
Foerster, rozwin li i udoskonalali jego teori , wprowadzaj c metody, dzi ki 
którym w ogrodzie odnale  mo na genius loci w postawie ekologicznej. 
W my l idei „naturalizmu” tworzono takie uk ady, w których bujna ro linno  
we wzajemnych relacjach mi dzygatunkowych tworzy a biotopy, ca e systemy 
ekologiczne. W ogrodach „dzikich” wa niejsze sta o si  wspó dzia anie z natur  
ni  narzucenie konkretnego stylu. Sadzono, „mieszaj c” rozmaite grupy ro lin – 
drzewa, krzewy, byliny – pochodz ce z ró nych zak tków wiata, ale rosn ce 
w podobnych warunkach.  

Indywidualnie dostosowane ro liny powinny zosta  poznane pod wzgl dem upodoba , wyma-
ganych warunków, ulistnienia i kolorów, tak aby uzyska  pi kny efekt [Gawryszewska 2011].  

W Stanach Zjednoczonych Jens Jensen (1860–1950) propagator naturalizmu 
w kszta towaniu krajobrazów, zwraca  uwag  na ochron  dziedzictwa danego 
miejsca, na jego unikatowy charakter. W swoich projektach, które podkre la y 
ducha otaczaj cej przyrody, stara  si  wprowadza  ekologicznie dopasowane 
ro liny do danego siedliska [Hobhouse 2005].  

Wszyscy twórcy ogrodów naturalnych zalecali wspó dzia anie przyrody 
w ogrodzie, sposób rozmieszczania i zmian  techniki sadzenia ro lin. Zwracali 
równie  uwag  na ochron  gatunków w ich charakterystycznych siedliskach. Te 
pogl dy przyczyni y si  do powstania parków rodowiskowych, czyli tzw. he-
empark, wywodz cych si  z Holandii, w których wykorzystywane s  wszystkie 
ro liny, które s  w stanie przetrwa  w danym rodowisku klimatyczno-glebo-
wym [Siewniak i Mitkowska 1998]. Cz sto nowe uk ady by y prób  odwzoro-
wania okolic, otoczenia, kopiowaniem dzikich zbiorowisk ro linnych, zw aszcza 
rodzimych, a tak e ich ochron . 
 
 

EKOLOGIA W OGRODZIE 
 
Wiek XX wnosi nowe nurty w projektowaniu terenów zieleni, w których co-

raz silniej akcentowana jest ich rola ekologiczna i warto ci przyrodnicze. Obok 
funkcji dekoracyjnej i rekreacyjnej wa ne staj  si  biotyczne czy rodowisko-
twórcze. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (rok 1992) w znacznej mierze odwróci  
uwag  projektantów od wcze niejszych poszukiwa  konceptualnych i zwróci  j  
na ochron  bioró norodno ci biologicznej.  

Wspó cze ni twórcy, plani ci, architekci krajobrazu, ale tak e botanicy wy-
znaczaj  priorytety przy kszta towaniu ró nego typu zieleni publicznej i prywat-
nej. Powstaj  ogrody utrzymane w duchu zrównowa onego rozwoju. Ogrody, 
które bazuj  na procesach naturalnych, gdzie mo na zapewni  miejsce trwa ego 
przebywania faunie i w których preferowane s  formy, materia  i technologie 
rodzime. Jednym z przyk adów jest odzyskiwanie nieu ytków, transformacja 
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terenów zdegradowanych – poprzemys owych, zniszczonych. W kszta towaniu 
takich przestrzeni wa ne jest zachowanie rdzennych zespo ów i gatunków ro lin, 
sukcesji naturalnej, wykorzystanie naturalnych walorów terenu. Obszary zagospo-
darowywane w nowym duchu s  traktowane jak „wyspy ekologiczne” zwi zane 
nie tylko z przestrzeni  miasta, jak park w Berlinie na terenie dawnej stacji kole-
jowej Schrönenberg, ale tak e te poza jego granicami, np. jako zadrzewienia ród-
polne [Siewniak i Mitkowska 1998]. W tych cennych enklawach przyrody domi-
nuj  spontaniczne zbiorowiska ro linne, g ównie synantropijne [Haladyn 1999].  

Innym nurtem projektowania ekologicznego jest wykorzystywanie gatunków 
ze zbiorowisk pó naturalnych i synantropijnych: w mie cie na rabatach, kwietni-
kach, trawnikach ekologicznych czy kach kwietnych [Haber i Urba ski 2005]. 
Szczególnie korzystna jest obecno  tego typu trawników i k przy trasach ko-
munikacyjnych, w przestrzeniach osiedla mieszkaniowego, na ziele cach czy 
skwerach. Te formy o du ym zró nicowaniu gatunkowym charakteryzuj  si  
zmienno ci  wygl du przez ca y sezon, kojarzone s  z naturalno ci , z enklaw  
„dzikiej” przyrody. Poza tym s  ród em pokarmu i rodowiskiem ycia zwie-
rz t [M drzycki 2007], miejscem edukacji ekologicznej m odzie y. Takie roz-
wi zania mog  pojawia  si  tam, gdzie nie ma miejsca na prawdziwy ogród 
[Bogdanowski 2001]. 

Ciekaw  i od blisko 20 lat coraz bardziej popularn  alternatyw  ekologiczn  
staj  si  zielone dachy, zarówno ekstensywne, jak i intensywne. Pozwalaj  od-
zyska  utracon  pod miejsk  zabudow  powierzchni  biologicznie czynn . Ro-
linno  na tych konstrukcjach pe ni rol  ekosystemu dla wielu gatunków owa-

dów i ptaków, w ród których na szczególn  uwag  zas uguj  owady pszczo o-
wate [Giedych 2010, Pi tek-Ko uchowska 2010]. W nasadzeniach spotykane s  
g ównie trawy, byliny, krzewy. Przy systemach ekstensywnych proponowane s  
gotowe maty z gatunkami rozchodników i rojników, mieszanki ro lin kowych 
czy ro liny segetalne. Technologia zielonych dachów przynosi wiele korzy ci 
ekologicznych oraz ekonomicznych. W ostatnich latach coraz wi ksz  uwag  
przywi zuje si  do racjonalnego gospodarowania wod  opadow  [ omotowski, 
2008]. Konstrukcje ogrodów ekstensywnych pozwalaj  na magazynowanie 
przez profile glebowe du ej ilo ci wody opadowej, któr  nast pnie odzyskuj  
ro liny. Ogromne znaczenie ma retencyjna funkcja ogrodów ekstensywnych. 
W przypadku gwa townych i intensywnych opadów zielony dach nie tylko za-
trzymuje wod , ale spowalnia tempo jej sp ywu, co w konsekwencji pomaga 
unikn  przepe nienia kana ów ciekowych i pozwala zapobiec ulicznym podto-
pieniom [Pachulski i Cuman 1999, Markiewicz 2006, Pola ska i Piskorek 2010]. 
Innym rozwi zaniem powoli wkraczaj cym w przestrze  miasta jest ogród wer-
tykalny zak adany na elewacjach budowli. Te konstrukcje wzbogacaj  miejski 
system zieleni i obok uk adów konwencjonalnych zwi kszaj  powierzchnie 
czynne biologicznie. 

Ekologiczny ogród sta  si  wi c nie tylko formalnym wymogiem kszta towa-
nia przestrzeni, ale tak e sposobem na ycie. Niepokoj ce obserwacje ekopsy-
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chologii wiadcz  o tym, e spo ecze stwo XX i XXI w. oddali o si  od natury bar-
dziej ni  kiedykolwiek. Wa ny sta  si  powrót do sprawdzonych ju  metod i poszu-
kiwanie nowych rozwi za  ekologicznych [Wines 2008, Komorowska 2010].  

Szeroki wachlarz nauk, jakimi obecnie musi pos ugiwa  si  projektant, archi-
tekt krajobrazu, prowadzi do tworzenia dzie  „ekologicznej etyki sztuki ogrodo-
wej” [Hobhouse 2005]. Wielu wspó czesnych twórców wykorzystuje naturalny 
potencja  ro lin w sposób nowatorski. Pokazuj  jak wa ne jest zastosowanie 
nawet w przydomowych terenach zieleni zasad zrównowa onego rozwoju i este-
tyki, wykorzystuj c gatunki rodzime, a tak e ruderalne. Aran uj  przestrze  
w taki sposób, aby wydoby  naturalne pi kno ro lin i zbudowa  nastrój w ogro-
dzie [Zachariasz 2006]. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Archetypem wszystkich ogrodów jest krajobraz naturalny. Jest on niezmien-

nym wzorcem stosowanym od wieków. Prze om XIX i XX w. sta  si  okresem 
wzrostu wiadomo ci spo ecze stwa dostrzegaj cego i podejmuj cego przeciw-
dzia ania degradacji rodowiska przyrodniczego. Ogrody, parki ulegaj  prze-
obra eniom. Nowe kierunki, nurty, innowacyjne teorie na temat projektowania 
krajobrazu prowadz  do przeobra e  formy nowo tworzonych za o e  ogrodo-
wych. Wa nym elementem twórczym planisty pozostaje zrozumienie i szacunek 
dla przyrody, wykorzystanie naturalnych siedlisk, wspó praca z istniej cym 
krajobrazem, a nie jego niszczenie. Nowego znaczenia nabiera rada Aleksandra 
Pope’a, poety angielskiego O wiecenia: „bra  pod uwag  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 peo-
ple more conscious of environmental threats. An attention has been turned to preservation of land-
scape, 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 

 
 
 
 

 


