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Duży ogród na tarasie apartamentowca w Mediolanie łączy
upodobania właścicieli: jest minimalistyczny ład dla pana
i bujność roślin dla pani domu.
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Po pergoli wspinają się różne rodzaje bluszczu, winorośl i kwitnąca
na biało hortensja. Jest mało wymagająca, podobnie jak trawy.

D

wustumetrowy taras został podzielony na trzy strefy. Jest
jadalnia pod pergolą, salon z sofami oraz mały kącik z kolorowym fotelem i pufami. Zamiast szklanych czy betonowych dzielą je zielone
ściany. Taki efekt architektka krajobrazu Cristina Mazzucchelli stworzyła,
sadząc w ogromnych donicach bambusy. Wybrała odmianę ‘Fylostachys
Bisseta’ o mocno zielonych liściach, bardzo odporną na suszę i silne wiatry.

74

Weranda | ogrody & design 75

Najbardziej prywatny zakątek
tarasu wśród kwiatów

i pachnących ziół. Kolor mebli
– mocny akcent

– dobrany został do kwitnącej
lagerstremii

oraz różaneczników.

reszta roślin nie jest już tak ascetyczna: w geometrycznych donicach rosną dekoracyjne drzewka
truskawkowe, świdośliwa lamarcka, kwitnąca na ciemnoróżowo lagerstremia indyjska – nazywana często bzem Południa – i czerwonolistny klon palmowy. Pod nimi różaneczniki, ozdobne trawy
(piórkówka karłowata, miskant chiński i turzyca), geranium oraz bujne krzaki szałwii i rozmarynu,
niezbędne we włoskiej kuchni. W tym szaleństwie obﬁtości jest metoda – ogród ma ściśle określone kolory, wybrano odmiany roślin, których liście wraz z upływem letnich miesięcy przebarwiają się na czerwono (‘geranium biokovo’) i szkarłatnie (klon ‘Atropurpureum’), a kwiaty przechodzą
od bieli przez wszystkie odcienie różu. Co więcej, te barwy udaje się zachować nawet zimą, dzięki pędom bambusa i zimozielonej trawie turzycy oszimskiej, których liście pięknie kontrastują
z nagimi, lekko poskręcanymi gałęziami japońskiego klonu w odcieniu bordo. oaza piękna i spokoju w wielkim mieście.
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Showroom:
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122
sklep@nshome.pl

www.nshome.pl

W ogrodach urządzanych na tarasach świetnie wyglądają zimozielone drzewa.

TeksT: eLŻBieTA sZAWArsKA Zdjęcia: MATTeo CArAssALe

Na przykład poziomkowce, które w naszym klimacie kwitną na biało w grudniu.
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O czym trzeba pami?ta?
w ogrodzie na dachu
Cristina Mazzucchelli
Studio Green Design, Mediolan
Rośliny narażone są na kaprysy pogody, najlepiej
sprawdzają się więc gatunki stepowe, pochodzące
z Azji: odporne na suszę, silne wiatry i duże
różnice temperatur. Drzewa nie powinny mieć
więcej niż 3 metry wysokości: dobre są odmiany
karłowate i bonsai. Świetnie wyglądają krzewy
i drzewka owocowe – truskawkowe (poziomkowiec)
czy borówka kanadyjska. Do nowoczesnych
wnętrz polecam trawy, np. zielonokremowy
miskant chiński ‘Morning Light’.
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