Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι
Τα θαιιωπηζηηθά δέληξα θαη ζάκλνη ζα απνηειέζνπλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ θήπνπ. Αλεμάξηεηα από ην αλ ν
θήπνο είλαη κηθξόο ή κεγάινο, πάληα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρώξνο γηα ηε θύηεπζή ηνπο. Αθόκε, επεηδή δνπλ πνιιά
ρξόληα, ζα πξέπεη λα δηαιέγνληαη ζωζηά ν αξηζκόο θαη ην είδνο ηωλ θπηώλ, θαζώο θαη ε ζέζε όπνπ ζα θπηεπηνύλ.
Γλωξίδνληαο όηη ε αλάπηπμή ηνπο ζα νινθιεξωζεί ζε κεξηθά ρξόληα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη λα θπηεύνληαη ζε
αλάινγεο απνζηάζεηο,
Σηα πξώηα ρξόληα ν θήπνο ίζωο δείρλεη γπκλόο, αθνύ ε βιάζηεζε ηωλ λεαξώλ ζάκλωλ ή δέληξωλ ζα είλαη
πεξηνξηζκέλε. Σ' απηά ηα πξώηα ρξόληα, ην θελό κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηε θύηεπζε εηεζίωλ, βνιβωδώλ ή πνιπεηώλ
θπηώλ, ζηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα,
Δελ πξέπεη λα θπηεύνπκε ηα θαιιωπηζηηθά δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο πνιύ θνληά, γηαηί θαη ε αλάπηπμή ηνπο ζα
θαζπζηεξήζεη θαη ε εκθάληζή ηνπο ζα είλαη ππνβαζκηζκέλε, όηαλ κεγαιώζνπλ.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε είλαη ε αλαινγία αλάκεζα ζηα θπιινβόια θαη ηα αεηζαιή είδε ηωλ
θαιιωπηζηηθώλ δέληξωλ θαη ζάκλωλ, ώζηε λα ππάξρεη έλαο αξηζκόο αεηζαιώλ θπηώλ πνπ ζα δηαηεξεί ην πξάζηλν
ρξώκα ηνπ θήπνπ ην ρεηκώλα.
Είλαη επίζεο ελδηαθέξνλ λα ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα είδε θπηώλ κε πνηθηιόρξωκα θύιια (π.ρ. παλαζέ πνηθηιίεο),
θύιια κε γθξίδν ρξωκαηηζκό (ηεύθξην, ιεβάληα) ή θνθθηλωπό (βεξβεξίδα, πξνύκλε πηζάξδεηα), ώζηε λα
δεκηνπξγείηαη αληίζεζε κε ην πξάζηλν ρξώκα ηωλ θύιιωλ ηωλ άιιωλ θπηώλ.
Τα είδε ηωλ θαιιωπηζηηθώλ δέληξωλ θαη ζάκλωλ πξέπεη λα ηα δηαιέγνπκε κε βάζε ην ρξώκα ηωλ ινπινπδηώλ ηνπο,
αιιά θαη ηελ επνρή άλζεζήο ηνπο. Έηζη ζα εμαζθαιίζνπκε λα ππάξρνπλ ζηνλ θήπν ινπινύδηα γηα κεγαιύηεξν
ρξνληθό δηάζηεκα, θαζώο θαη πνηθηιία ρξωκαηηζκώλ, ζε πεξηπηώζεηο ηαπηόρξνλεο αλζνθνξίαο δηαθνξεηηθώλ θπηώλ.
Μηα πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηωλ θπηώλ πνπ ππάξρνπλ ζε γεηηνληθνύο θήπνπο θαη έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε,
καο δίλεη κηα εηθόλα ηεο πξνζαξκνγήο νξηζκέλωλ θπηώλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Αθόκε, πνιιά από ηα απηνθπή θπηά
ηεο ρώξαο καο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θαιιωπηζηηθά, δηόηη ελώ έρνπλ πνιύηηκα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία
είλαη πνιπαλζεθηηθά θαη πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζηηο δηάθνξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Απηνθπή θπηά, όπωο ε δάθλε
ηνπ Απόιιωλα, ε πηθξνδάθλε, ε ιεβάληα, ην ζπάξην, ην δεληξνιίβαλν θαη άιια, ζαπκάζηα κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο.
Σ' απηό ην ηεύρνο πεξηγξάθνληαη δώδεθα θαιιωπηζηηθνί ζάκλνη, ελώ ππάξρεη θη έλα επεμεγεκαηηθό ιεμηιόγην
ηερληθώλ όξωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα, γηα θαιύηεξε πιεξνθόξεζε ηνπ αλαγλώζηε.

