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trihať okrasné trávy
Hoci záhrada v zime
v rámci jesennej údržby je
chyba, pretože ich suché
nehýri farbami kvetov na
listy rastlinu chránia, hovojasnom zelenom pozadí,
rí záhradný achitekt Eugen
jej čaro sa nestráca ani Guldan. Príroda to krásne zariadila okrasných tráv sa stáva celoročná
v tomto ročnom období. zokrasa.
Tie menšie tvoria pekných „ježZo živej scenérie sa kov“ a po pokrytí snehom zaujímavo
terén, tie väčšie treba vyväzostáva pokojný obraz plný tvarujú
vať do tzv. cibúľ, čím vzniká v záhrade
rozprávkového ticha, na zaujímavý estetický prvok, najmä ak
je viac pospolu. A keď padne inoktorom vyniká jemnosť ich
vať, pohľad na ne je vskutku kúzelný.
holých vetví, farebnosť
prvky
plodov i zeleň ihličnanov. Záhradné
Keď je všetko sivé či biele, oceníme
zaujímavé viac či menej funkčné estetické doplnky. Zaujímavá socha
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či plastika v záhrade patrí v zime
k najvýraznejším prvkom. Estetické
kvetináče (v našom klimatickom pásme vyberajte mrazuvzdorné) možno
vysadiť jesennými a zimnými rastlinami - chryzantémy, vresy, vresovce, hortenzie, prípadne stálozelené kry alebo
ihličnany. Na jar ich môžeme vysadiť
priamo do záhonov a každý rok si tak
urobiť radosť kúpou novej rastliny. Záhradu oživí aj búdka pre vtáky. Pozorovať sýkorky ponúka zaujímavé divadlo
nielen pre deti. Aj kovová lavička,
ktorej sneh ani mráz neuškodia, dodá
zimnej záhrade rozprávkovú atmosféru. Tento pocit môžu znásobiť vkusné
kovové lampášiky so sviečkou. Blikot
sviečok v zasneženej záhrade vytvorí
neopakovateľnú atmosféru.
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zeleň

Uschnuté lístie z buku
vytvára zaujímavú
kulisu ešte dlho potom,
čo stratí letnú farbu.

Vždy zelené listnaté dreviny vystavujú na obdiv
svoje kožovité listy celoročne, vplyvom mrazu sa
sfarbia do červených až bordových farieb.

Zaujímavá
socha či
plastika
v záhrade
patrí v zime k
najvýraznejším
prvkom.
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Tmavá zeleň
ihličnanov
Ihličnany rôznych tvarov a farieb
v zaujímavých zoskupeniach dávajú
vyniknúť záhrade i v lete, v zime sú
však skutočne neoceniteľné - najmä
ich efektnou kombináciou s listnatými stromami či krami. Tie opadavé
dotvárajú atmosféru holými konármi,
no nie všetky však opadajú hneď na
jeseň. Uschnuté lístie na živom plote
z buku vytvára zaujímavú kulisu ešte
dlho potom, čo stratí letnú farbu. Vždy
zelené listnaté dreviny vystavujú na
obdiv svoje kožovité listy celoročne,

k najkrajším patria bršleny, mahónie
či kaliny vráskolisté, ktorých listy sa
vplyvom mrazu sfarbia do červených
až bordových farieb. Záhrada so stálozelenými rastlinami nestráca na
svojej príťažlivosti ani v zime.

Farebná zima
Áno, aj v zime si možno v záhrade užiť
farby. Veľmi obľúbené sú zoskupenia
vresov či vresovcov. Ich záhony budú v zime hrať v odtieňoch ružovej,
bielych či žltých farbách. Svíb krvavý
(cornus sanguinea) má výrazné červeno-oranžové halúzky, ktoré krásne
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zeleň

Padajúca voda zo
steny obloženej
kameňom vniesla
do záhrady
dynamický prvok.
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vyniknú na tmavozelenom pozadí
ihličnanov, alebo naopak v blízkosti
briez s bielou kôrou. Ako korálky budú
pôsobiť krvavočervené plody jarabiny
alebo cezmíny. Veľmi efektné
vyznievajú i červené plody skalníka
a oranžové plody hlohyne (Cotoneaster, Pyracantha). Aj voňavé žltozelené
plody dulovca vedia skrášliť záhradu
dlho do zimy. V decembri môžeme mať
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v záhrade i skutočné kvety. K najkrajším exteriérovým rastlinám, ktoré kvitnú v zime, patria čemerice (Helleborus
sp.), ktorých biele a fialkové kvety kvitnú krátko po Vianociach. V sortimente
je niekoľko zaujímavých druhov, nie
sú vysoké, preto sa hodia ako podrast
listnatých, ihličnatých či vždyzelených
krov. Kvitnúce rastliny čemerice možno kúpiť počas celej zimy.

Skutočná zimná krása
Nechajte sa inšpirovať a užite si zimu
v záhrade. Záhradný architekt už pri
jej návrhu myslí na to, ako z vášho exteriéru vytvoriť živý obraz, ktorý bude
v každom ročnom období zaujímavý
a jedinečný. Zima vytvára na rastlinách neopakovateľné efekty - mráz,
poprašok snehu či srieň si môžete vychutnať len v zime.
e
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