
A világ legnagyobb lugasa Svájcból

Zürich ésZaki negyedének megújult városrésZében, egy volt iparterület helyén épült meg aZ mFo park, a világ  

legnagyobb lugasa. a park 2010-ben elnyerte „a leginnovatívabb modern park” díjat modern és sZokatlan 

megjelenésének kösZönhetõen, amely mintegy a termésZet és aZ építésZet keresZteZése.

VertikáliS kert A VároS felett

A parkot a meghirdetett nemzetközi pályá-
zat gyõzteseként a Buckhardt + Partners és  
a Raderschall tájépítész tervezõirodák ál- 
modták meg. Ez a különös garázspark a hely 
városiasságát hangsúlyozza. A hatalmas 
lugas valójában egy 100 méter hosszú, 70 
méter széles, és 35 méter magas, három ol- 
dalról fémállványzattal körbevett, és növé-
nyekkel futtatott kubus. Az állványzatot több 
szinten, sok ezer futónövény fedi, amelyek 
több, mint 100 különbözõ fajhoz tartoznak.

Nemcsak a növényzet többszintes, hanem 
a napozóteraszok, utak, és a közösségi terek 
is. Mindezek eléréséhez természetesen lép- 
csõzni kell, de a nem mindennapi látvá-
nyért, és a meghökkentõ nézõpontért meg-
éri felkapaszkodni. A 35 méter magasan 
lévõ tetõterasz nemcsak a fiatalok kedvence,  
hanem a környékbeli cégek munkatársai-
nak is kedvelt helye, ahol elfogyaszthatják  
az ebédjüket.

A különbözõ szinteken kicsiny, csöndes 
függõ kertrészleteket alakítottak ki, amelyek 
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kissé az operapáholyokra emlékeztetnek. 
Ezekrõl tökéletes kilátás nyílik az alsóbb tér-
részekre, s a kis függõ kuckók lehetõséget ad- 
nak az olvasásra, a csöndes beszélgetésre, 
intimitást, elvonulást és ellenpólust biztosítva 
az alsó kertrészek nyüzsgõ tereivel szemben.

A park helyet ad szabadtéri mozinak, kon-

certeknek, színházi eseményeknek, és rend- 
kívül kedvelt a környék idõsebb és fiata-
labb lakói körében is. Az éjszakai mester-
séges megvilágítás fényei, a növényfala-
kon átszûrõdõ természetes napfény, valamint  
az alsó vízjáték csak tovább fokozzák a kü- 
lönleges, és egyben bizarr térélményt.

Inspiráló, meghökkentõ nézõpont, és bizarr érzés 15 méterel  
a talajszint felett  kialakított, függesztett erkélyek padjain ülve beszélgetni


