Za slovo zimi

Brez odvečnih dodatkov
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Zima je čas, ko narava počiva in se z vrtom skoraj ne ukvarjamo. Zlasti kadar je pokrit s snežno odejo. Pogled na gole
veje listopadnih dreves in grmovnic, brez cvetočih trajnic
in drugih rastlin, nam ponavadi ne vzbuja posebnega veselja. Toda z natančnejšim opazovanjem lahko tudi pozimi odkrijemo lepoto, ki pa se nam kaže čista, brez odvečnih »dodatkov«. Danes se bomo od zime poslovili v tem duhu. Še enkrat se bomo v mislih sprehodili po tej skoraj asketski naravni estetiki, da bomo potem odprtega duha za lepoto v
njeni najbolj buhteči, pomladni obliki. Z najbolj znanimi
znanilci, zvončki.

Z

ima je čas, ko se nam oblika dreves pokaže v vsej svoji polnosti. Pomislimo samo na povešave veje brez, na gosto in
pokončno rastoče veje stebrastih gabrov in bukev, na svetleče se liste lovorikovca, ki se z ivjem okrašeni svetlikajo v jutranjem zimskem soncu. V nasprotju s pomladjo, poletjem in jesenjo, ko se nam zaradi rasti in stalnega spreminjanja rastlin zdi, da
nas čas stalno prehiteva, je zima mirno obdobje. Čas za razmišljanje in opazovanje. Je bolj počasna in sproščujoča, saj misel na vrt
ni povezana z različnimi opravili, s katerimi imamo včasih obilo
veselja, spet drugič pa nam povzročajo stres, ko plevel preraste
okrasne rastline in trata zraste skoraj v travnik. Pozimi opazujemo
gole silhuete dreves in grmovnic, zanimive barve lubja, občudujemo cvetove redkih cvetočih rastlin, plodove na golih vejah, liste
zimzelenih rastlin ter posušene ostanke nekaterih trajnic. S skrbnim načrtovanjem in poznavanjem rastlin, ki so zanimive tudi v
tem letnem času, lahko ustvarimo vrt, ki nas bo razveseljeval in
presenečal z drobnimi radostmi, zdaj kar iz udobnega in toplega
zavetja našega doma.

Zima razgali ogrodje
Čas, ki ga na vrtu povezujemo z zimo, se začne, ko odpadejo zadnji listi z dreves, to je konec novembra, in traja do sredine marca
oziroma dokler ne skopni sneg in iz zemlje poženejo prve čebulnice. Je nekakšno prehodno obdobje med jesenjo, ko se nam je narava pokazala v vsem svojem razkošju, in pomladjo, ko se začenja
nova rast in nov življenjski cikel. Kar zadeva delo, je to mirno in
nedejavno obdobje. Lahko pa ga izkoristimo za načrtovanje sprememb in izboljšav. Namreč, zimska podoba nam razkrije, kako je
narejena zasnova vrta oziroma kako močno je njegovo osnovno
ogrodje, ki se najbolj jasno pokaže ravno v tem času.

Na strani 97: Zimzeleni šaš, Carex morrowii 'Variegata', je
zanimiva podlaga drenu, Cornus alba 'Sibirica', z živo rdečimi vejami. Tako rdeče so le mlade veje, zato je treba dren
stalno obrezovati.
1. Okrasna jablana, Malus 'Everest', je manjše drevo z belimi
cvetovi spomladi in živo rdečimi plodovi jeseni in pozimi, dokler jih ptice ne pojedo.
2. Teloh, Helleborus orientalis, je trajnica, ki nas razveseljuje z zgodnjim cvetenjem. Cvetovi se odprejo takoj, ko sneg
skopni. Poznamo najrazličnejše križance, ki cvetijo belo, rumeno, rdeče, vijoličasto, take s polnimi cvetovi ter rdečimi
ali belimi cvetovi s temnejšimi pikami.
3. Bakreno in nacefrano lubje okrasne češnje, Prunus rufa.
Ta vrsta je zelo redka, podoben učinek bomo dosegli s Prunus serrulata, ki je v drevesnicah v Sloveniji bolj razširjena.
4. Nepozebnik, Hamamelis x intermedia 'Rubin Star', začne
cveteti že januarja in prijetno diši. Na fotografiji v družbi
posušenih stebel kitajskega trstikovca, Miscanthus sinensis, v ozadju zimzelena mahonija.
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Osnovno ogrodje vrta je sestavljeno iz dreves, grmovnic, živih mej, ograj, poti in drugih neživih elementov. Cvetoče grede s
trajnicami in sezonskim cvetjem ter zelenjavni vrt to osnovno podobo dopolnjujejo
in jo poživijo. Če je vrt sestavljen le iz zelenjavnega vrta, kakšnega drevesa in cvetlične grede, bo pozimi res pust in prazen,
sploh če ga obdaja žičnata ograja. Živa
meja, obroba iz pušpana okoli gredic z zelenjavo, na cvetlični gredi zimzelen grm ali
kakšen z lepo obarvanimi vejami, zanimivo
drevo, vse to lahko poživi videz vrta v teh
dolgih, zimskih mesecih. Vsekakor pa je
bolj priporočljivo skrbno načrtovanje
osnovnega ogrodja na samem začetku kot
poznejše izboljšave.

Zimski favoriti
Pozimi so privlačne rastline, ki se odlikujejo
po lepi rasti, barvi ali teksturi lubja in vej,
zimzelene, ki so žal v našem podnebju, z
izjemo iglavcev, precej redke, rastline s
5. Nepozebnik, Hamamelis sp., je srednje velik grm, januarja in februarja
cveti rumeno, rdeče ali oranžno, odvisno od sorte. Cvetovi lahko prijetno
dišijo. Jeseni se listi lepo obarvajo.
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plodovi, trajnice z zanimivo zimsko silhueto in pozimi cvetoče rastline.
Drevesa z zanimivim lubjem so predvsem
nekateri javorji (Acer griseum, Acer pensylvanicum in drugi), breze (Betula nigra,
Betula utilis var. jacquemontii in druge),
okrasne češnje (Prunus rufa, Prunus serrulata in druge).
Zimzelene grmovnice, ki so prezimno trdne v celinski Sloveniji, so pušpan, (Buxus
sp.), trdoleska (Euonymus sp.), božje drevce (Ilex sp.), levkotoje (Leucothoe walteri), kosteničevje (Lonicera nitida in L. pileata), mahonija (Mahonia aquifolium), lovorikovec (Prunus laurocerasus), brogovita (Viburnum rhytidophyllum) in grmovnice, ki uspevajo v kisli zemlji, kot so pieris
(Pieris sp.), rododendron (Rhododendron
sp.) in skimija (Skimmia japonica).
Grmovnice z obarvanimi vejami so predvsem dreni (Cornus alba in C. stolonifera s
sortami) in nekatere vrbe (Salix sp).
Pozimi cvetoče grmovnice so zimski cvet
(Chimonanthus praecox), navadni dren
(Cornus mas), leskovec (Corylopsis sp.),
nepozebnik (Hamamelis x intermedia s
sortami), golocvetni jasmin (Jasminum nudiflorum), kosteničevje (Lonicera x purpusii), brogovita (Viburnum x bodnantense
'Dawn').

Grmovnice z zanimivimi plodovi so kalikarpa (Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'), češmin (Berberis sp.), zelenka
(Gaultheria procumbens), božje drevce
(Ilex sp.), ognjeni trn (Pyracantha sp.).
Med zimzelenimi trajnicami velja omeniti
plazeči skrečnik (Ajuga reptans s sortami),
pečnik (Armeria maritima), bergenijo
(Bergenia sp.), lipico (Epimedium sp.), liriope (Liriope muscari), kačjo brado
(Ophiopogon planiscapus), debelačko
(Pachysandra terminalis), nizke homulice
(Sedum sp.), šaš (Carex sp.) ter nekatere
praproti, kot sta jelenov jezik (Asplenium
scolopendrium) in rebernjača (Blechnum
spicant).
Trajnice s privlačno zimsko silhueto so
rman (Achillea sp.), flomis (Phlomis sp.),
hermelika (Sedum spectabile) in okrasne
trave, kot sta kitajski trstikovec
(Miscanthus
sinensis)
in
perjanka
(Pennisetum alopecuroides).
Pozimi zanimivih rastlin je torej dovolj, treba jih je le znati pravilno umestiti na vrt.
Potem ne bo pust in prazen, temveč poln
majhnih presenečenj, ki nam bodo razveseljevala urice v kratkih zimskih dneh.
Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

