
Didžiulė veja, apjuosta gėlių lysvėmis, nusidrlp
kia kalva žemyn ir baigiasi ties terasomis, nuo kurių
leidžiasi laiptai iki dviejų ežerų prie upės, sudarančių
plaštakės pavidalą. Į vakarus palei Ašlio upės vingį nu
sidriekia eilė formalių plotų, kuriuos verta apžiūrėti;
tai rožynas, Azalijų tvenkinys ir Kamelijų alėja,
1786 m. augalų medžiotojas ir daigyno savininkas
prancūzas Andrė Michaux atgabeno pirmuosius ke
turis japoninės kamelijos (Camellia japonica) augalus,
kad introdukuotų juos Jungtinėse Valstijose. Vienas
tų augalų išgyveno, ir šiandieną Middleton puikuojasi
kamelijomis.

Pilietinio karo metu sodai gerokai nukentėjo,
tačiau apie 1870 m. VVilliam Middletone pasodino
keletą pirmųjų Jungtinėse Valstijose azalijų (Azaleu
indica) augalų. 1925 m. šią nuosavybę paveldėjo
John Julius Pringle Smith ir jo žmona, Heningham EI
lett Smith; jie ėmėsi atkurti sodą. Middleton sodyba
dabar pripažįstama viena iš seniausių išlikusių sodų
Jungtinėse Valstijose. Į rytus nuo sodybos išsidėstę
anksčiau buvusios plantacijos pastatai, kuriuos ga
įima apžiūrėti; čia yra ir puiki kavinė. CH

PIIOI^KTO AUTORIAI: Henry Middleton, John Julius
l>flM(|lnStnith

SAVININKAS: Middleton sodybos fondas"^

STILIUS: 18-ojo ir 19-ojo amžių prancūziškas
kr^štovaizdis

DYDIS: 26,3 ha
KLIMATAS: 8b zonos
VIETA: Čarlstonas, Pietų Karolina

Virš Ašlio upės stūksantis tūkstantmetis ąžuolas
vietiniams amerikiečiams atstojo orientyrą. 1741 m.
Henry Middleton šioje vietoje perėmė j savo ran
kas ryžių plantaciją - kaip dalį žmonos kraičio - ir
pradėjo statyti karaliaus Jokūbo I laikų stiliaus namą.
Jam padėjo kraštovaizdžio dizaineris anglas. Prireikė
dešimties metų, kol buvo galutinai baigtas tvarkyti
sklypas; jis buvo suprojektuotas trikampio formos,
su centrine ašimi, einančia per namą. Vėliau jo vietoje
buvo atstatytas mažesnis, neatitinkantis pirmykščio
masto; tačiau ašis akivaizdžiai pastebima, o ir vaizdai
vis dar tokie pat puikūs.

hi'ii|K.iiolina,JAV

Middleton sodyba



PROJEKTO AUTORIUS: Henry Hoare II
SAVININKAS: Nacionalinė istorinių paminklų Ir vlf tų

apsaugos komisija
STILIUS: 18-ojo amžiaus gamtovaizdis
DYDIS: 40 ha
KLIMATAS: Vidutinis
VIETA: Stortonas, Varminsteris, Viltšyras

Bankininkas Henry Hoare, sugrįžęs į AnųliH
iš kelionės po Europą ir kupinas įspūdžių, silkine
aštuonioliktojo amžiaus klasikos šedevrą prie savu I^I
ladio* stiliaus namų. Jo vaizduotę sužadinusių Cliiml
ir Poussin tapybos darbų įkvėptas, Hoare tapytojų \m
vaizduotus nimfų ežerus, klasikinius griuvėsius Ir U'(l
tas įkūnijo magiškoje realybėje. Vaikštant po Hohih
sukurtą kraštovaizdį, viena po kitos atsiskleidžia mm*
tabios idiliškos kaimo scenos iš Virgilijaus Eneidos.

Velėnų Tiltas (1762) žymi maršruto aplink ejeią
pradžią. Keliaujant juo, pasirodo vis naujos įdomybe*
Floros šventovė, Apolono šventovė, Panteonas   viii
jie nuostabiai puikiai dera prie parko aplinkos. Tikint
grota slepiasi nuo akių. Grotos viduje po aukštu ku
polu ant cokolio stovi balta švino statula, vaizduoj^
Ariadnę, o apačioje pursloja vanduo. Kitoje gruli
ertmėje upių dievas komanduoja Stour šaltiniui. Ki.
pinas įtampos perėjimas iš skaisčios dienos Švicu
į   tamsią grotą buvo pagrindinis  aštuoniolikln|n
amžiaus gamtovaizdžio akcentas, o Stourhead yra vl
nas puikiausių pavyzdžių.

Dar daugiau žavesio šiai vietai suteikia ežere at^U
pindintys medžiai, kurie kiekvienu metų laiku vis kl
taip atrodo. Daugelio nuomone, įsiviešpatavus žiemiu
ramybei, Stourhead puikios architektūrinės kom|in
zicijos atrodo labiausiai romantiškos. Šiandieną Sfoii
rhead laikomas vienu puikiausių gamtovaizdžio paikų
pasaulyje. CR

'Klasikinio architektūros stiliaus, paremto Andrea Pallflillii
darbais (vert. pastaba).

DEŠINĖJE Sukurti klasikinį Stourhead paskatino kelionė pu

Europą ir Claude bei Poussin darbai.

Viltšyras, Anglija

PROJEKTO AUTORIUS: Ledi Anne Covvdray
SAVININKAS: Broadleas sodų Labdaringa apsaugos

komisija^

STILIUS; 20-ojo amžiaus miško vietovės sodas
DYDIS: 4 ha
KLIMATAS: Vidutinis
VIETA: Broadleas, Divaizisas, Viltšyras

Broadleas miškingo slėnio sodo, įspūdingai
besileidžiančio į apačioje esantį slėnį, vaizdas atima
žadą. Nors Šis sodas tik 29 m ilgio, tačiau, išsidėstęs
ant plačių, stačių slėnio šlaitų, jis užima 1,6 ha plotą.
čia matome ir neįkainojamą retų augalų kolekciją,
kurią su meile kaupė sodo savininkė.

Kai ledi Cowdray 1946 m. nusipirko dailų regentystės
laikų namą, sodas buvo apgailėtinos būklės. Ji apibūdino
sodą kaip „neįžengiamas džiungles"; jį reikėjo nuodu
gniai rekonstruoti. įdėjus nemažai pastangų, jai neužilgo
pavyko „prisijaukinti" vešlius rododendrus (Rhododen-
dron ponticum) ir senų bambukų masyvus, užgožusius
slėnį. Dabar ji plačiai apsodino slėnį rinktiniais augalų
pavyzdžiais, kurie tarpsta specialaus mikroklimato
sąlygomis; čia pamatysime ir keletą tokių augalų, kurie
paprastai randami tik daug švelnesnio klimato šiaurės
vakarų Kornvalio srityje. Iš tokių augalų paminėtini ma
gnolijos, kamelijos, geležinė parotija {Parrotia persica) ir
retoji Paulownia fargesii - paulovnija rausvai violetiniais
žiedais. Po visais šiais augalais veši tokie daugiamečiai
kaip melsvės, paparčiai ir raktažolės (Primula whitei).
Pavasarį žemę nukloja žydinčių svogūninių augalų ki
limas, be to, čia matome tūkstančius šuninių našlaičių
Ir paprastųjų kraujažolių. Nors miškingasis slėnis yra
patraukliausia sodo vieta, bet verti paminėti ir žiemos
sodas, ir įleistas rožynas, ir paslaptingas sodas po
besidriekiančiomis japoninių klevų šakomis. Vasarą
sidabrąspalvių augalų rabate mirga nuo švitrūnų,
Žlliikrumių ir kvapiųjų rozmarinų mišrios lapijos.

Sis sodas puikus visais metų laikais, ir jis vis dar
tobulinamas. Ledi Anne, nors ir būdama garbingo
iinžlitus, dirba vis dar taip pat energingai. MC

Vlltšyras, Anglija

StourheadBroadleas sodai
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Pkuri ieškojo hortenzijų

jie įsigijo didesnį sklypą
didžiausią pasaulyje bot
Trilapio Kolekcija puge
Šis augalas jaučiasi geri,
buvo apaugęs gervimgi
jie sklypą išvalė ir supylė
paulovnijas. Tai buvo |
šaknys gerai sulaiko diegi
skliautą, apsaugantį hmii

Dabar čia gra/i
200 rūšių ir 1 000 kuli
lysvėse suskirstytos png,
savininkai visada yra s
visus lankytojų klausimi
stebuklingus jų spalvų
spalva priklauso nuo • i  I i
nuo geležies kiekio. MO

(//•• sur -Mer, Aukštutinė Normandija

.|c visą vasarą gausiai žydi visų
Ivių hortenzijos - nuo blyškiai rožinių
'inių. Jų matome visur - viešosiose
Huse soduose, pilių papėdėse.Tad kai

•,i,i j mielą Varengeville kaimelį šalia
iinka hortenzijos.
lankytojų čia atvyksta apžiūrėti
•a i   Parc  du Bois  des  Moutiers  -
Idvvin Lutyens, Gertrude Jekyll ir

iniTie Mallet, bendro darbo rezultatas.
anūkas Robert - didelis augalų

lą, esantį šeimos dvare, paskyrė vien
•, (padedamas savo žmonos Gertrude,

imin^ndija, Prancūzija

riAI: BobertMallet,CorinneMallet

ni M.illet, CorinneMalIet
.'I ojo amžių daigynas, neformalus

ir traktoriai; visą erdvę riboja tvirtų medinių
eilė - kiekvieno jų viršų puošia molinis va/nn
augalu. Kompoziciją papildo figūriškai iškarpyti
piramidžių pavidalo medžiai, jungiantys vi-į.j
jos besidriekiantį mišką. Dailiai apkirpti buk-.ii.
rutuliai sušvelnina namo kampą; labai ni'ipi
Claude Lalanne darbo suolas skirtas poilsiui.

Sekantis darbų etapas buvo skirta*, .i
ir perdaryti tris iškirstus plotus aŠtuonmir
amžiaus parke. Buvo sumanyta suformuoti .km
apsodintas žalias „erdves". Pirmasis niiin.i
užbaigti plotas apsodintas įstrižai ein.m.
kadagių linijomis ir apsuptas beržų eilėmis a
juosia bukai ir lazdynai, o centre auga
Trečiajame turės augti trijų tipų bukai konli.i •
spalvų lapais. Griovys su įleista žema tvorelr ,
nuo greta besiganančių galvijų. MO

Auk'.iuUnė Normandija, Prancūzija

PROJEKTO AUTORIUS: Pascal Cribier
SAVININKAS: Ponia de Bagneaux
STIUUS: 20-ojo amžiaus šiuolaikinis daržas
DYDIS: 3 ha
KUMATAS:Vidutinis
VIETA: Limesy, Pajūrio Sena, Aukštutinė Normandija

Šio ūkio ir miškininkystės komplekso pagrindinis
namas ir pagrindiniai pastatai buvo atstatyti tarp 1944
ir 1945 m. būdingu šiam regionui stiliumi - pusiau iš
rąstų. Ūkio savininkė - ponia de Bagneaux - paprašė
gerai žinomą kraštovaizdžio architektą Pascal Cribier
suprojektuoti sodą, kuris apjungtų namus ir arklides.

Pascal Cribier sprendimas buvo įspūdingas tiek
praktine, tiek estetine prasme. Visa erdvė buvo visiškai
išvalyta ir joje suformuoti trisdešimt šeši vienodi
kvadratai, apriboti granito blokeliais. Šie kvadratai
ir yra produktyvus daržas - čia auginamos įvairios
daržovės, gėlės, aromatingos žolės. Žvyro takai
pakankamai platūs, kad galėtų parkuotis automobiliai

La Coquett


