Lepota vrta

tudi v najhladnejših
dneh leta
V zimskem času večina rastlin preide v obdobje mirovanja, a to še
ne pomeni, da naš vrt v najbolj mrzlih dneh nima česa pokazati. Če
znamo pravilno pogledati, lahko najdemo vrsto prekrasnih utrinkov,
ki nam s svojo lepoto vzamejo sapo. Pravi zorni kot ob pravem času
dneva in pokaže se nam prava zimska pravljica. Nekatere rastline pa
so najlepše prav v tem času – lahko se bohotijo s svojimi čudovitimi
listi, še skozi sneg pokažejo svoje cvetove ali pa se razkazujejo z
impresivnim lubjem ter načinom rasti poganjkov. Naj vas z nekaj
čudovitimi utrinki spodbudimo, da se sprehodite tudi po svojem
zimskem vrtu.

URBANO VRTNARJENJE

Fotografija več kot jasno kaže,
zakaj se jeseni ne splača hiteti
s striženjem okrasnih trav. Mar
ni pampaška trava, prekrita
z nežno plastjo slane, prav
mistična? Čudovito družbo ji
delajo dreni in s svojimi kot
ognjenimi debli rdeči dren
‘Midwinter fire’.

Zelo privlačni pod svileno
odejo slane so tudi pokončni
ali povešeni poganjki vrbe,
ki poskrbijo za obarvanost s
svojo golo krošnjo.

Japonski
nepozebnik in
cvetenje v snegu

Cvetenje
bodnantske
brogovite
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Vau učinek slane
Ste si kdaj že vzeli čas, da si ogledate, kako prekrasen je pogled
na zmrznjeno trato? Kaj pa pravite na lepoto tankega ledu, ki se je
nabral na domačem ribniku? Nežni kristali slane, ki prekrijejo rastline, na vrtu pričarajo zares nepozabne prizore.
Mudi se jim cveteti …
Nekatere rastline ne potrebuje dolgega zimskega počitka, ampak
komaj čakajo, da se čim prej ponosno pokažejo s svojimi cvetovi. Že decembra tako rade zacvetijo določene vrste brogovit, med
njimi bodnantska brogovita. Če so temperature v januarju dovolj
visoke, s cvetenjem pohiti japonski nepozebnik, če je zima malce
bolj mrzla, pa bo počakal do februarja ali marca.
Najpogosteje srečamo sorte nepozebnika, ki cvetijo v rumeni
barvi. Zasledimo tudi sorte, ki cvetijo v oranžni in rdeči. Sorta
nepozebnika ´Jelena´ ima cvetove v oranžni, rumeno oranžni barvi in nosi ime po naši najbolj znani hortikulturni strokovnjakinji
Jeleni de Belder.
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Prav tako se januarja mudi s cvetenjem zimskemu cvetu. Zimski
cvet je srednje velik grm, ki mu prija sončna lega v vrtu, v primorju pa
ima raje polsenčno lego. Prav tako kakor nepozebnik se tudi leska odpre s svojimi dobro vidnimi moškimi socvetji, poznanimi kot mačice.
Čeprav v resnici sredi zime ne cvetijo, pa s svojimi suhimi cvetovi, ki se lahko na rastlini obdržijo vse do pomladi, navdušujejo
tudi hortenzije. Veliki cvetovi, na katerih se lahko nabere ivje, so
čudovit okras zimskega vrta. Del teh cvetov lahko tudi odrežemo
in iz njih naredimo prekrasen suhi šopek.

Svetlo rdeče
jagode gloga
in zimski
obiskovalec

V vrtu in šopku
so privlačni
suhi cvetovi
različnih
hortenzij.
S cvetenjem
se mudi tudi
zimskemu
cvetu.

Božje drevce in njegovi
krasni plodovi

vrtu niso zaželeni le zaradi lepega videza, ampak so tudi pomemben vir hrane za živali. Okrasne jablane večinoma že jeseni privabijo na pojedino kose, dlje časa v zimo obdrži plodove le nekaj vrst.
Ptice uživajo tudi v gostiji s plodovi panešplje. V plodu in listih
občudujemo tudi božje drevce.
Temno modri plodovi vičijeve divje trte so ljudem predvsem v
zimski okras. Grozdi za nas niso užitni, so pa zelo dekorativni.
Pozimi se z njimi hranijo predvsem ptice. Leteči obiskovalci naših
vrtov se veselijo tudi plodov ognjenega trna, gloga ...
Narava pa sredi zime ponuja še en pomemben adut – lubje rastlin. V Ljubljani in drugih mestih v Sloveniji lahko opazujete platane, ki se v tem času lepotičijo v svoji značilni vojaški uniformi.
Luščenje debelne skorje s starostjo opazimo pri perzijski bukvi,
parociji in japonskem drenu cvetniku. V zimskem času so lepi tudi
mladi poganjki drenov, ki imajo rdeče ali rumeno lubje.
Japonski dren cvetnik in
njegovo barvito lubje

Potem pa imamo še največje zvezdnike zime – zimzelene iglavce
in listavce. Brez njih bi zima bila verjetno zares pusta in brez življenja. Poleg čudovitih iglic in listov nas navdušujejo tudi s storži,
še posebno lepe ima korejska jelka. Nadvse zanimivi so tudi drugi
iglavci, z listnatim »nakitom« pa se postavljajo davidova brogovita,
gaulterja in mahonija.
Lepota zime zares ne pozna meja, zato na sprehodu po svojem
vrtu le na stežaj odprite oči in si dovolite videti, kaj vse ponuja prečudovita narava. Predlagam, da obiščete tudi katerega od naših
parkov ali botaničnih vrtov. Tam boste zagotovo srečali kar nekaj
rastlin, ki jih boste želeli vključiti tudi v svoje vrtne grede, da bo
vaš zimski vrt naslednjo sezono še toliko lepši.
Za lepo podobo
zimskega vrta
poskrbijo tudi
iglavci.

Lep okras v vazi so rezane cvetoče mladike forzicije in rumeno
cvetočega golocvetnega jasmina. Oba lahko cvetita v vazi že za novoletne praznike, rezati pa jih lahko začnemo konec novembra ali
v začetku decembra.
Klasasti
leskovec cveti
v rumeni barvi.
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Rastline so v zimskem času lepe tudi v listih,
lubju in plodu
Najpogostejše zimsko okrasje vrta so rastline, ki se v mrzlih mesecih kitijo s prelepimi plodovi. Okrasni plodovi drevnin pa na
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