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Ünnep a kertben
Az adventi időszakba csöppenve, lassan az utolsó
lehetőséghez érkezünk, hogy téliesítsük és ünnepi
díszbe öltöztessük kertünket. A télre gondolva
legtöbbünknek a forralt bor és mézeskalács, a
bekuckózás, a nyugalom időszaka jut eszünkbe,
pedig létezik néhány mód arra, hogy olyan
kertrészletet alakítsunk ki, ahonnan a friss levegőn hátradőlve gyönyörködhetünk a téli
tájban.
Miután elvégeztük cserjéink metszését, az utolsó fűnyírást, a lombösszetakarítást, a
mulcsozást, valamint a kerti csapunk és vezetékeink víztelenítését, a kert legtöbbször
kihasználatlan marad, és csak hógolyózásra és hóemberépítésre válik alkalmassá, pedig
egy gondos, négy évszakra gondoló kerttervező számba veszi a lehetőségeket, hogy télen
se a négy fal között töltsük el napjainkat, hanem lehetőségünk nyíljon a kertben való
gyönyörködésre és időtöltésre.
Kertünket különféle ünnepi díszekkel dobhatjuk fel, egészen az
amerikai filmekből ismert villódzó fénykavalkádtól az egyszerűen
feldíszített örökzöldekig. Amennyiben nincs fenyő a kertünkben,
ne szégyeljük feldíszíteni a kopasz ágú kedvenc fánkat, hiszen a rá
aggatott led égők is impozáns, sőt vagány látványt nyújtanak.
Télen felértékelődnek a növényeknek azon részei,
amiket

a

levelek

eltakarnak.

Esztétikus

téli

kompozíció hozható létre télálló díszfüvek, színes
vesszőjű somok, hámló kérgű nyír- és platánfák,
illetve lelógó barkájú mogyoró és más télen termő
bokrok párosításával.
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Az elszáradt növényi részek télen ugyan kevés színnel pompáznak, de a hó, a fagy, a
zúzmara számos rejtett szépséget hoz elő és egy jól komponált kiültetésnek
köszönhetően az ember kedvet kaphat egy kiadós sétára a téli természetben.
A környezettudatos szemléletmód ellenére még sokan
ódzkodnak

a

különféle

alternatív

karácsonyfa

megoldásoktól, a legtöbben az illatot hiányolják. Az
arany középutat a visszaváltható fenyőfa jelenti, azaz
olyan cserepes fenyő vásárlása, melyet az ünnepek
után visszavihetünk és ekkor a vételár jelentős részét visszakapjuk. Ha nem tudjuk
meggyőzni családunkat, akkor is érdemes odafigyelnünk, hogy lebontott fánkat január 9.
és 20. között helyezzük ki a hulladékgyűjtő mellé, mert ezeket újrahasznosítják, míg
később szemétként végzik.
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