
WODA   I   ZIELEŃ   W   HISZPAŃSKICH  
ZAŁOŻENIACH  OGRODOWYCH



WSTĘP

Zobaczyć zbiorniki wodne na wolnym powietrzu  z wartko płynącą wodą w styczniu to niesamowite przeżycie, 

które stało się naszym udziałem w tym projekcie. W styczniu panuje w Hiszpanii zima, jednak na tyle łagodna, że 

woda na zewnątrz nie zamarza. Przyszli architekci krajobrazu mogli zobaczyć jaki  kształt mają fontanny, z 

jakiego materiału zbudowane są murki je okalające i jakie nasadzenia im towarzyszą. 

Fontanny i zbiorniki wodne stanowią ozdobę głównie miejskich parków i skwerów, ale można je także spotkać 

w mniej eksponowanych miejscach. Zazwyczaj stoją w centrum placu lub dziedzińca, który może być wypełniony 

zielenią lub wybrukowany. Ogrody, które zobaczymy w tym materiale to bardzo często ogrody dziedzińcowe, lub 

inaczej perystylowe. Wywodzą się od starożytnych ogrodów rzymskich i greckich - łacińskie słowo peristylium 

oznaczało prostokątny dziedziniec otoczony kolumnadą. Dziedziniec zaś to wydzielona, niezadaszona przestrzeń 

w budynku.Taki wygląd ogrodu dotarł wraz z Arabami do zachodniej Europy i zadomowił się na Półwyspie 

Iberyjskim na którym leży Hiszpania. Świetny jego przykład zobaczymy na zdjęciach z  Alhambry. Widzieliśmy też 

partery ogrodowe, które powstały w czasach włoskiego Renesansu. Jest to zespół kwater o kształcie 

geometrycznym, wypełnionych roślinami, otoczonych niskim żywopłotem, oddzielonych od siebie ścieżkami. 

Warto wspomnieć, że kwatery były znane już w starożytnym Egipcie.

Niech nasz przewodnik-poradnik, który powstał po podróży, stanie się dla Was inspiracją. 



WODA
Po lewej prosta fontanna umiejscowiona na 

końcu bardzo długiego zbiornika wodnego w 

jednym z wielu parków w Sewilli. Murek ma 

taką wysokość, że można na nim przysiąść i 

zamoczyć dłoń w wodzie. Szum wody 

sprawia, że czujemy jakbyśmy byli w pobliżu 

naturalnego cieku wodnego, a nie w centrum 

miasta.

Niewielka fontanna po prawej umiejscowiona jest w niskim 

zbiorniku wodnym o kształcie sześcioramiennej gwiazdy. Jej 

prosta forma i brak zdobień nawiązują do stylu nowoczesnego. 

Nic dziwnego, że taki właśnie projekt został zrealizowany 

w pobliżu bloków mieszkalnych.



Ta dwupiętrowa fontanna jest już bardziej 

wyszukana w formie.  Stoi w centralnym 

punkcie dziedzińca w królewskim pałacu 

Alcázar. Pierwotnie był on siedzibą władców 

arabskich podczas ich panowania na Półwyspie 

Iberyjskim. Po rekonkwiście został przejęty

i przebudowany przez władców 

chrześcijańskich. Do dziś na górnym piętrze 

rezyduje hiszpańska rodzina królewska gdy 

przebywa w Sewilli, co czyni to miejsce 

najdłużej funkcjonującą królewską rezydencją 

na świecie. Fontanna okolona jest kilkoma 

geometrycznymi kwaterami gdzie wewnątrz 

obwódek z mirtu rosną byliny i drzewa. Wysokie 

i niskie, strzyżone i naturalne formy roślinne 

oraz elementy  małej architektury dopełniają się 

tworząc harmonijną, bajkową całość.



Prawdziwa perełka: fontanna w centrum Dziedzińca Lwów

w Alhambrze podtrzymywana jest przez 12 rzeźb lwów. Symbolizuje 

ona wszechświat lub boskość. Fontanna oraz posadzka dziedzińca 

zrobione są z białego marmuru. Dziedziniec ma kształt prostokąta 

i jest przecięty przez cztery osie-kanały wykute w posadzce, w których 

płynie woda.

Jedyna forma roślinna, jakiej możemy się tu dopatrzeć to strzyżony 

krzew w każdym rogu dziedzińca. 



Kolejny przykład ogrodu dziedzińcowego -
Dziedziniec Mirtów – założony na planie 
prostokąta, w centrum którego usytuowany 
jest prostokątny basen wodny. Wzdłuż jego 
dłuższych boków posadzono długi, 
starannie przystrzyżony żywopłot mirtowy.



Dziedziniec przy letnim pałacu  Generalife
na planie prostokąta ze wszystkich stron jest 
otoczony murami porośniętymi pnączem. 
Wąski i długi basen w centralnej części ma 
wzdłuż rząd fontann. 
Dopełnieniem kompozycji są kwatery 
wypełnione krzewami i kwiatami. 



W całym założeniu 
Alhambry widać wyraźnie 
zgeometryzowaną 
kompozycję, podzieloną 
na wiele mniejszych 
kameralnych wnętrz, 
oddzielonych murami
na wzór starożytnych 
ogrodów perystylowych. 
Taki układ powoduje, że  
ogrodu nie widać w całości 
lecz poznajemy go 
fragmentami, przechodząc 
przez kolejne dziedzińce.



Po obu stronach tego zbiornika 
w sewilskim Alkazarze, 
widzimy podłużne kwatery 
z rozmieszczonymi regularnie 
strzyżonymi drzewkami, 
które podkreślają jego kształt. 
Przejście pomiędzy wyłożono 
ceramiczną posadzką 
w kontrastowym czerwonym 
kolorze.



Kawałek na południe od królewskiego 

Alcázaru rozciąga się najważniejszy park 

miejski Sewilli - Park Marii Luizy (Parque de 

María Luisa). Park ma długość niemal jednego 

kilometra i w tym kształcie powstał dopiero na 

początku XX wieku. Ta znajdująca się w nim 

fontanna ma ciekawą formę opartą na 

kształcie prostokąta i kilka wodotrysków 

umiejscowionych wewnątrz niecki. Ciekawy 

jest kontrast koloru czerwonego z indygo . 

Znajduje się ona w centrum swego rodzaju sali 

ogrodowej. Wokół widzimy kilka kutych ławek. 

Za nimi strzyżony mirtowy żywopłot. 

Wspaniałe miejsce do wypoczynku i zadumy.



Smukła fontanna stoi w najdalszym zakątku 

parku tuż przy wysokim murze porośniętym 

bluszczem. Przedstawia cztery do połowy 

ludzkie postacie. Niecka jest niska i stanowią 

ją dwa pierścienie, wewnętrzny wyższy od 

zewnętrznego. Okrągłą kamienną posadzkę 

wokół niej okala pas bujnej niewysokiej 

roślinności, której najniższe piętro stanowi 

Monstera dziurawa. Roślina ta w naszym 

klimacie rośnie tylko w pomieszczeniu. 

W Hiszpanii jest królową miejskich 

zieleńców.



Tu fontanna
nie dominuje

lecz wieńczy koniec 
prostokątnego 

basenu wodnego. 
Jego kształt obwodzi  
strzyżony żywopłot, 

dodatkowo 
podkreślony 

pomalowanym na 
biało obrzeżem 

zbiornika. 
Na zewnątrz widzimy 
naturalną kamienną 
posadzkę ułożoną w 
jodełkę i dyskretną 
roślinność. Całość 
nieco tajemnicza.



Fontanna po lewej 
pięknie prezentuje się 

w otoczeniu roślin w 
donicach. Jej niecka 
nie jest wypełniona 

wodą. Obok, centrum 
dziedzińca jest suche, 

gdyż woda znajduje się 

w studni.  
W obu przypadkach 
wymieniając rośliny

w pojemnikach 

możemy szybko 
uzyskać różne efekty 

wizualne – sukces  

gwarantowany.



Tu obok małej fontanny widzimy fragment parteru 

ogrodowego. Tworzą go rzadko spotykane kwatery 

o kształcie trójkąta.

KWATERY



Cztery cieniste kwatery 

poprzecinane prostymi i krętymi 

ścieżkami okalają tę maleńką 

fontannę.  

Dzięki wysokim konarom drzew 

możemy ukryć się tu przed 

słońcem. Idealne miejsce na 

odpoczynek od zgiełku miasta. 

Brakuje tylko ławki.



Fontanna w centrum tego dziedzińca w Muzeum Sztuk 
Pięknych (Museo de Bellas Artes) oddaje prym 

niesamowitym kwaterom. Ich nietypowość polega na 
tym, że każda jest jednolitą bryłą strzyżonego mirtu. 

Całość robi wrażenie.



Woda płynie w nieoczekiwanych 

miejscach. Tu spływa kaskadą po obu 

stronach oraz pośrodku schodów 

przyjemnie chłodząc spacerowiczów.

Rozwiązanie, którego nigdy nie 

widzieliśmy w Polsce.



Dwie regularne kwatery towarzyszą temu przejściu z jednego 
dziedzińca ogrodowego do drugiego. Obwiedzione 
żywopłotem wypełnione są krzewami akantu spomiędzy 
których wyrastają drzewa pomarańczy.
Całość elegancka, skończona, nic dodać nic ująć. 



W sewilskim alkazarze wspaniały przekład renesansowych 

kombinowanych parterów ogrodowych.Rośliny łatwo dające 

się formować stanowią obwódki dla wypełniających je roślin 

o swobodnym pokroju i kontrastowym kolorze.



Ten parter ogrodowy stanowi koło składające się z czterech kwater jak kawałki tortu. 

Proste, niewyszukane. To nasadzenie sprawia że płaska polana przyciąga uwagę.



Zarys parteru ogrodowego. Kwatery gotowe do obsadzenia.



Akant jako wypełnienie prostokątnych kwater otoczonych 
żywopłotem z mirtu. Wewnątrz różne gatunki drzew.



ROŚLINY

Rabaty w mieście to kolejny zachwyt, 

feeria barw i kształtów. 

Zdjęcie przedstawia długą wzniesioną 

rabatę z zielistkami i trzykrotką –

przepiękny kontrast jasnej zieleni i fioletu 

ożywia prosty jasnoszary chodnik.



Nie tylko parkowe ale i uliczne skwery 

są starannie zaplanowane. 

Tu czerwony kolor gęsto 

posadzonego Fiołka alpejskiego 

ożywia i nadaje charakter całości.



Jeszcze jeden dywan 
z fiołka alpejskiego. 
Ciemna zieleń jego liści
z białym rysunkiem 

stanowi doskonałe 
kontrastowe zestawienie 
z kobiercem nieco 
wyższej jasnozielonej 
byliny i jeszcze wyższego 
żywopłotu.
Zestawianie roślinności 
o różnej wysokości  
i barwie przynosi 
wspaniałe efekty 
wizualne.



Lantana obramowana żywopłotem z ligustru i jako swobodnie rosnący krzew.



Tu lantana tworzy ramy 
dla ścieżki z kamyków, 
tzw. drogę honorową.



Bluszcz pospolity 
Hedera helix bardzo 
często pojawia się 
w sewilskich ogrodach 
jako roślina okrywowa, 
dająca głęboki cień. 
Giętkie pędy łatwo 
można formować. 
Ciemna zieleń koi, 
a niewielkie, eleganckie  
liście cieszą oko. 



Kaskadowo posadzona roślinność czyni 

z muru oporowego modernistyczny obraz. 

Ciemnozielony pas bluszczu pospolitego 

zamknięty w ramy z bukszpanowego 

żywopłotu. 

Pionową i kolorystyczną monotonię 

przełamuje wielkość i faktura liści 

oraz nieoczekiwany pas cegły wieńczący 

murek.



Środek tej 

podłużnej rabaty 

porasta Strelicja, 

zwana rajskim 

ptakiem. 

Ma kwiatostan 

przypominający 

egzotycznego 

ptaka. 

Doda energii 

każdemu 

nasadzeniu,

a także wnętrzu.



Drzewka pomarańczowe na 

skwerach i wzdłuż ulic to tak 

powszechne drzewa jak u nas 

klony. Jest to odmiana 

gorzkich pomarańczy Citrus 

aurantium nieprzeznaczona 

do bezpośredniego 

spożywania lecz np. na 

dżemy.





Okazałe rośliny w pojemnikach zdobią wejścia do kamienic i domów. 

Po lewej Szeflera, po prawej Monstera .

W naszym klimacie na zewnątrz można wystawiać je tylko latem. Tu jest teraz zima.



„ Jeśli umiecie patrzeć, zobaczycie, 

że cały świat jest ogrodem.” 

Frances Hodgson Burnett, angielska pisarka,

autorka „Tajemniczego ogrodu”, powieści o znaczeniu 

przyjaźni i miłości w życiu każdego dziecka,

o odzyskiwaniu radości i budzeniu się do życia.


