
K
oživeniu okrasnej záhrady v mestskom i vidieckom
prostredí prispievajú niektoré kvitnúce okrasné
dreviny. Jedna z najkrajších je žlto alebo oranžovo
kvitnúci hamamel (Hammamelis x intermedia),
dorastajúci do výšky 4 až 6 metrov, niekedy sa do

rovnakej miery aj rozkošatí. Neprehliadnuteľná bude kalina
voňavá (Viburnum farreri, syn. Viburnum fragrans). Jej
bieloružové rúrkovité a voňavé kvety sa rozvíjajú na hnedých
konárikoch od decembra. Kvetné puky tejto dreviny pripomínajú
malé ružové perličky. Takto sú tieto dreviny atraktívne už od
začiatku kvitnutia. Ker dorastá do výšky 1 až 3 metrov. Ďalší
nenáročný v zime kvitnúci okrasný ker, patriaci k habitusom, je
príťažlivý jazmín nahokvetý (Jasminum nudiflorum). Bežne
narastie do výšky 1 m, charakterizujú ho dlhé tenké a zelené
vetvičky a svietivožlté rúrkovité kvety. Má takmer poliehavý rast.
Konáre v styku s pôdou dokonca zakoreňujú, a preto je vhodný
na výsadbu k rôznym múrikom, schodiskám, teda tam, kde môžu
jeho výhony efektne prevísať. Pôsobivý, i keď v záhradách sa

stále málo vyskytujúci, je lieskovníček (Corylopsis pauciflora).
Jeho bledožlté kvety voňajú podobne ako mandle a vyrastajú
v malých previsnutých súkvetiach vo februári. Silnou až
omamnou vôňou je zaujímavý, koncom januára až v marci
kvitnúci, žltobiely kvet zemolezu (Lonicera fragrantissima). Počas
zimy upúta aj vresovec (Erica carnea), ktorý pri optimálnej
starostlivosti vytvorí po niekoľkých rokoch každoročne bohato
kvitnúci kobercový porast. Vresovce kvitnú najčastejšie bielymi,2
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Tip autora
DEKORÁCIA ZÁHRADY - Ak máte v dome či v záhrade
rôzne staré prútené či drôtené košíky, môžete ich
využiť na prípravu záhradnej dekorácie. Naplňte ich
machom, suchými plodmi, kôrou, šiškami
a sviatočnými ozdobami v prírodnom štýle. Ozdoby
zvoľte výraznejšej farby: tradičná je červená.
Dekorácie umiestnite do záhrady na záveterné miesto
alebo niekde na múrik tam, kde upútajú pozornosť.

Zvody
a pôvaby zimy

Aj počas zimy sa môže okrasná záhrada premeniť
do magickej podoby. Možno len matne tušíte, čo
všetko dokáže mráz a inovať. Prizrite sa počas
najchladnejších dní v roku, ako kvitne množstvo
krov i trvaliek. Práve v mraze majú jedinečnú
možnosť ukázať svoje skryté pôvaby. Trblietajúcu
sa, blyštia i tie vždyzelené či opadavé dreviny.
Komu by sa nechcelo do zimného kráľovstva
pozvať snehuliacke veličenstvá! K tomu nekonečná
mäkká snehová prikrývka, lampáše so sviečkami,
košíky so šiškami a vtáčie búdky.

TEXT A FOTO DANIEL KOŠŤÁL
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ale aj ružovými a karmínovými kvetmi. Vyniknú pred skupinami
ihličnanov a vždyzelených rastlín. Toto všetko sú kry, ktoré možno
kúpiť v zime. Vysádzať by sa mali v dňoch, keď nemrzne, tak, aby
boli čo najviac viditeľné z okien či zo vstupných priestorov domu.

Zimné trvalkové záhony
Záhony nemusia byť počas zimy mimo záujmu. Niektoré trvalky,
napríklad rozchodníky (Sedum spectabile), sápy, (Phlomis
tuberosa), rudbekie (Rudbeckia), rebríčky (Achillea filipendulina),
ježibaby (Echinops ritro), gypsomilky (Gypsophila paniculata),
monardy (Monarda), floxy (Phlox paniculata), astilby (Astilbe
chinensis „Superba“),agastache (Agastache) a nocovky
(Oenothera) sú atraktívne aj potom, ako ich necháte po odkvitnutí
len tak na záhonoch, bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu. Ostatné
dokončí srieň a sneh. Záhony takto nezostanú počas zimy úplne
prázdne a nevzhľadné. Naopak – budú príťažlivé uspané
chladom a ozdobené zimou. Podobne dokážu dekorovať
záhradu aj vybrané okrasné trávy, najmä ozdobnica čínska
(Miscanthus sinensis), perovník, ostrice, kostravy. Metliny tráv –
ozdobnice – sa postupne premenia na efektné huňaté páperie.
Pôvab okrasných tráv vyšších i nižších druhov zvýrazní sneh, cez
ktorý vykúkajú jednotlivé steblá. Porasty bambusov či juky, najmä
kultivary s panašovanými listami, sa stanú pôsobivou okrasou
zimnej záhrady. Neprehliadnuteľné sú listy niektorých odolných
trvaliek. Mnohé z nich sú vplyvom mrazu zaujímavo
štruktúrované. Srieňom posypané listy brečtanu (Hedera helix),
jahôd, zimozelene (Vinca minor), mliečnikov (Euphorbia
myrsinites), mitrovky (Tellima grandiflora), čemerice (Helleborus
niger), okrasných makov (Papaver orientale), klinčekov, heuchery
(Heuchera micrantha), pakostov (Geranium) alebo kopytníka
(Asarum europaeum) sú neopísateľne rozprávkové. Silnejší
estetický účinok docielite tak, že tieto rastliny vopred vysadíte
v súvislých plochách pod vyššími okrasnými drevinami, ktoré sú
samy osebe počas zimy príťažlivé. Zaujímavé sú tiež listy

záhradných cyklámenov (Cyclamen hederifolium). Objavujú sa
spolu s kvetmi na jeseň, vytrvajú cez zimu a neskoro na jar
zvädnú. Veľmi pekné sú v zime aj súvislé plochy vysadené
vždyzelenou pachysandrou (Pachysandra terminalis) či inými
pôdopokryvnými drevinami (skalníkmi).

Čarovné šišky
Nádhera drevín, a najmä ihličnanov, vyniká najmä v zimnom
období. Svojou mierou k tomu prispievajú šišky. Rôzne veľké,
rôzne tvarované, zaujímavo sfarbené. Tieto dekoratívne plody síce
zdobia najmä staršie ihličnany, ale napríklad v prípade jedle
kórejskej (Abies koreana) sa možno z modrastých šišiek tešiť už
pár rokov po výsadbe. Niektoré šišky rastú na stromoch
vzpriamene tak ako jedľové. Tie sa na strome aj rozpadávajú.
Zostanú po nich len malé vretienka. Smrekové šišky, naopak,
opadávajú celé okamžite po dozretí a možno ich využiť na výrobu
rôznych vianočných dekorácií. Najkrajšie šišky má smrek
obyčajný (Picea abies) a smrek omorikový (Picea omorika).
Smrek pichľavý (Picea pungens) má menšie, nápadne svetlé
a zaujímavo štruktúrované šišky. Kužeľovité alebo vajcovité sa
urodia na borovici. Najväčšie šišky nájdete pod borovicou
čiernou (Pinus nigra). Sú mimoriadne dekoratívne a trváce,
vhodné na vianočné aranžovanie. Borovica vejmutovka (Pinus
strobus) má, naopak, šišky podlhovasté, voňavé. Používajú sa do
vianočných girlánd. Malé, ale pôvabné loptičkovité šišky vyrastajú
na borovici kosodrevine (Pinus mugo). Podobne menšie šišky
možno počas vianočného obdobia vidieť aj na konárikoch
smrekovca opadavého. Silnejší vietor často strhá celé konáriky
obsypané týmito šiškami. Mimoriadne atraktívne, v tvare malých
súdkov, dozrievajú šišky na starších cédroch (Cedrus libanii)
alebo na teplomilných cyprusoch či borovici pínii.

Cezmína a farebné ihličnany
Akosi viac viditeľné sú v záhradách v tomto období aj vždyzelené
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A dreviny. Krásou upúta predovšetkým skímia (Skimia japonica).
Vynikne pred tmavým pozadím z ihličnanov. Pochmúrnosť zimy
zaháňa tiež cezmína (Ilex auqifolium). Táto vždyzelená drevina
má množstvo krásnych kultivarov (napríklad bielo alebo žlto
panašované), je pestovateľsky nenáročná, ale jej listy pichajú.
Môžu byť nebezpečné pre deti a domáce zvieratá. Obvykle má
táto drevina krovitý rast, má však tendenciu vyrastať vyššie, až
do výšky 20 m. Rezom ju udržíte v tvare kra. Kúpiť možno jedince
na kmieniku s pekne vytvarovanou korunkou. Efektné červené
plody sa tvoria na starších rastlinách. Ich množstvo závisí od toho,
či sú na danom mieste dobré vegetačné podmienky
(humusovitá, mierne vlhká, ale nie zamokrená pôda). Plody sa
tvoria na samičích rastlinách, aj to vtedy, ak je nablízku samčí
jedinec dosiahnuteľný opeľujúcim hmyzom. Našťastie, už existujú
kultivary, ktoré na opelenie a vytvorenie plodov hmyz
nepotrebujú. Cezmínu možno vo väčšej nádobe pestovať hoci aj
na terase alebo väčšom balkóne. Farby do záhrady vnášajú aj
mnohé ihličnany. Niektoré sfarbujú počas chladnej zimy svoje
ihličie do oceľovomodrých až sivastých odtieňov. K takýmto patrí
borievka obyčajná (Juniperus communis „Hibernica“), ktorá
okrem nápadnej farebnosti upúta celistvým stĺpovitým vzrastom.
Udrží si ho aj bez strihania. Vzrastovo podobný, s modrastým
odtieňom, zaujme cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis
lawsoniana „Ellwoodii“). Efektné je aj modrosivé ihličie borievky
šupinatej (Juniperus squamata „Blue Star“). To sa pri slnečnom
počasí nádherne leskne. Ku klasike patrí strieborný smrek (Picea
pungens „Glauca“). V zimnom čase, z nižších druhov, vynikne
sivastým ihličím smrek čierny (Picea mariana „Nana“). L


