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POWIERZCHNIA: 25 m²

GLEBA: brak gleby

WYSTAWA: południowa

GŁÓWNE CECHY: taras, urządzenia wodne ze spiętrzeniem

Li dia To kar ska

Ar chi tekt ka kra jo bra zu, ukoń czy ła Aka de mię Rol ni czą w Po zna -
niu oraz stu dia po dy plo mo we na Po li tech ni ce Wro cław skiej
i w war szaw skiej Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go.
Pro wa dzi fir mę Zie lo ny Sa lon zaj mu ją cą się pro jek to wa niem
i za kła da niem ogro dów.
W jej do rob ku znaj du je się wie le pro jek tów i za ło żeń zie le ni
miej skiej (m.in. pro jek ty re pre zen ta cyj nych miejsc Po zna nia: ul. Ro ose vel ta, ul. Pu -
ła skie go, Ron do Śród ka, zie leń przy Dwor cu Za chod nim, przy Teatrze Wielkim) osie -
dlo wej, przy fir mach i obiektach pry wat nych. Fir ma na le ży do Ogól no pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Twór ców Ogro dów.

Wła ści cie le zle ci li za pro jek to wa nie ta ra su o po wierzch -

ni 25 m², po ło żo ne go od po łu dnia do mu i oto czo ne go ba -

lu stra dą. Miej sce to z dwóch stron by ło osło nię te ży wo -

pło tem z cię te go li gu stru (wys. 1,8 m).

Du ża po wierzch nia ta ra su oraz ele wa cja bu dyn ku

w let nie upal ne dni po chła nia ły pro mie nio wa nie sło -

necz ne, pod no sząc tem pe ra tu rę oto cze nia, przez co

trud no by ło użyt ko wać to miej sce. W do dat ku ta ras

znaj du je się 70 cm po wy żej po zio mu ob sa dzo ne go te re -

nu, a więc mi mo ży wo pło tu do sko na le by ło wi dać oso by

wy po czy wa ją ce. Przede wszyst kim na le ża ło po pra wić

mi kro kli mat na ta ra sie i osło nić go przed wzro kiem są -

sia dów. Wła ści cie le chcie li też wy bu do wać bez po śred nio

zej ście do ogro du i do sto so wać ta ras do or ga ni zo wa nia

spo tkań z przy ja ciół mi.

Do po kry cia po wierzch ni ta ra su oraz wy ko na nia ob -

mu ro wa nia speł nia ją cych funk cją ba lu strad wy ko rzy sta -

no gra nit. Prze strzeń ogro dzo no drew nia ny mi pa ne la mi

i skrę co ny mi me ta lo wy mi prę ta mi, któ re po ma lo wa no

na ko lor sta re go sre bra, na wią zu jąc w ten spo sób do bar -

wy gra ni tu.

Część ta ra su za bu do wa no per go lą, co po zwo li ło ocie -

nić go i uprzy jem nić wy po czy nek. Drew nia ną kon struk -

cję od su nię to od bu dyn ku, że by nie za cie nia ła je go wnę -

trza. Do per go li przy mo co wa no niewidoczny z dołu dach

z prze zro czy ste go two rzy wa. Dzię ki te mu na ta ra sie

moż na wy po czy wać tak że pod czas nie po go dy.

Za pro jek to wa no też wy god ne sze ro kie zej ście do ogro -

du, wkom po no wa ne w ka ska do wy układ kwiet ni ków

OGRÓD NA TARASIE©

Widok od strony ławki w ogrodzie Zejście do ogrodu
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otaczających taras. Po dob ne kwiet ni ki z na tu ral ne go ka -

mie nia wy mu ro wa no na ta ra sie i ob sa dzo no je ro ślin no -

ścią. To wa rzy szą im nie wiel kie ba se ni ki i źró deł ko. Ele -

ment wod ny za pro jek to wa no w ta ki spo sób, aby był

wi docz ny od stro ny ta ra su i ła wecz ki. Wo da spły wa po

łań cu chach do zbior ni ka gór ne go. Z nie go prze le wa się

do zbior ni ka dol ne go (oby dwa wbu do wa ne są w ta ras).

Ca ło ści do peł nia kom po zy cja sto ja ków z te ra ko to wymi

do nicami na ro śli ny sezonowe.

©
 L

id
ia

 T
o
ka

rs
ka

14

6

2

3

5

2

3

3

3

DOM

LEGENDA

1. taras

2. zbiorniki na wodę

3. gazony

4. zejście do ogrodu

5. ławeczka

6. ściana wody spływającej po łańcuchach


