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Vrt kot  
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levo
Bolj ko je vrt pisan in raznolik, tem bolj 
je privlačen za ljudi in živali. Tudi v 
zimskih mesecih. 

Vrt je poln čudes, živali pa ga naredijo še bolj živahnega. 
Celo v prihajajočih mrzlih mesecih, ko se skoraj ves  
rastlinski svet umiri in počiva.P reko celega 

leta lahko na 
vrtu opazuje-
mo življenje v 
najrazličnejših 

oblikah. Če previdno premaknete 
kamenje ali star štor, lahko opazite 
kakšno zanimivo žuželko, ki je dotlej 

še nikoli niste videli. Morda jo lahko 
s kančkom otroške domišljije poi-
menujete in opišete po svoje ali pa si 
postavite za izziv prav to, da podobne 
“zverinice” s pomočjo knjig o žuželkah 
dodobra spoznate.

Priprave na zimo
Vrt v pripravi na zimo radi popolnoma 
pospravimo in uredimo, morda celo 
preveč. Pametno je pustiti nekaj nepo-
rezanih rastlin, še posebno tiste, ki 
nosijo plodove za hrano ptic, odstrani-
ti je treba le vse rastlinske dele, ki so 
prenašalci ali gostitelji raznih bolezni 
in škodljivcev. Ko začno tla zaradi 
temperatur pod ničlo počasi zmrzova-
ti, lahko na gredice natrosite zastirko, 
ki je koristna tako za drobne živali 
v tleh kot tudi za rastline. Zastirka, 

najsibo slama, listje bukve in hrasta, 
lubje ali kompost, ščiti rodovitno prst 
in življenje v njej pred prevelikimi raz-
likami v temperaturi in vlagi.

Hotel za žuželke
Številne žuželke, kot so na primer 
pikapolonice, črički, bogomolka, 
pajki, zajedavske ose, mrežekrilci, ste-
nice in strigalice, so koristni gostje v 
vrtu. Zanje lahko pripravite primeren 
prostor za prezimovanje, ki je hkrati 
tudi estetski element vrta. Rečemo 
mu hotel za žuželke. Postavite ga tako, 
da je obrnjen proti jugozahodu ali 
jugu in da je na višini meter in pol nad 
tlemi. Izdelate ga lahko iz odpadnega 
rastlinskega materiala, nekaj desk 
in žebljev ali pa ga kupite v vrtnem 
centru.

spodaj
Pri snovanju okolice razmišljajte tudi o 
tem, da v posamezne dele vrta posadite 
grmovnice, ki pozimi ponujajo hrano 
pticam.
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spodaj
Načrt za izdelavo gnezdilnice 

Dimenzije gnezdilnic za različne vrste ptic 
(v centimetrih)

Del
Plavček,  

čopasta sinica
Velika sinica, 

brglez
Pogorelček, 

šmarnica

1
prednja stena

a 14 14 14

b 24 24 24

c 5 5 5

vhodna odprtina Ø 2,6 okrogla 3,2–3,4 okrogla
4,5 višina  
3,0 širina

2 stranska stena

b 24 24 24

d 27 27 27

e 18 18 18

3 hrbet
a 14 14 14

d 27 27 27

4 tla
a 14 14 14

f 14 14 14

5 streha
g 20 20 20

h 22 22 22

6 nosilna letev
i 4 4 4

k 47 47 47

VIR: DOPPS, www.ptice.si

Ptičja  
samopostrežba
Ptice na vrtu vzpostavljajo ravnotež-
je, ki ga ne moremo doseči na noben 
drug način. Med letom vam bodo v 
okrasnem, zelenjavnem in sadnem 
vrtu pomagale v boju proti škodljiv-
cem na najbolj naraven način. Vrt, ki 
je do ptic posebej prijazen, bo lastnika 

je to zanimiva predstava za otroke 
in odrasle. Skupaj lahko ugotavljate, 
katere vrste ptic ste uspeli privabiti v 
vrt. Poskrbite, da je ptičja hrana vedno 
na voljo in na suhem, prazne lupine 
razpihajte stran. Najbolj primerne so 
različne semenske mešanice, v bližino 
pa lahko zavežete tudi lojevo pogačo 
ali cele glave dozorelih sončnic.

nagradil z živahnim zimskim doga-
janjem ob ptičji krmilnici. Ta lahko 
postane osrednji element zimskega 
vrta. Krmilnico namestite v bližino 
grmovja in dreves, dovolj visoko, da je 
ne dosežejo mačke. Računati morate 
na nekaj ostankov ptičje hrane po tleh, 
zato krmilnico postavite v del vrta, 
kjer vas to ne bo motilo. Najbolje je, 
da jo postavite tako, da lahko ptice 
diskretno opazujete skozi okno, saj 

zgoraj
Valilnico namestite vsaj tri metre visoko. 
Paziti je treba, da ni cel dan izpostavljena 
soncu.
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spodaj
Dozorele sončnice, ki ostanejo na vrtu, bodo 
pticam pozimi ponujale dragoceno hrano.
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Grmovnice, ki ponujajo 
hrano 

Nekatere grmovnice pozimi ponujajo 
plodove, ki so dragocena hrana 

pticam. Na praktično vsakem vrtu 
dobro uspevajo rdeči in rumeni 
dren, navadna japonska kutina,  
rakitovec, tisa, bezeg in črni trn.  

To so rastline, ki so za vzgojo  
najmanj zahtevne, so pa primernejše 

za večje vrtove. 

Pri načrtovanju nasadov vedno  
upoštevajte končno velikost rastlin. 

Če imate manjši vrt,  
izkoristite vertikale, torej ograje in 
stene, ob nje posadite okrasno trto 

(Parthenocissus quinquefolia), lahko 
pa zasadite tudi več pokrovnic,  

na primer Cotoneaster dammeri 
‘Coral Beauty’, s katerimi  

nadomestite trato in zmanjšate 
obseg vzdrževanja vrta, saj na  

območju pokrovnih rastlin košnja  
ni potrebna. 

Valilnice
Izdelave in nameščanja ptičje valilnice 
se lahko lotite kadarkoli, najbolje pa v 
zimskih mesecih. Za valilnico najpo-
gostejših ptic pevk naj bo dno v izmeri 
14 x 14 centimetrov (v dno zavrtamo 

zgoraj
Krmilnico postavite v del vrta, kjer vas 
ne bo motilo, če bodo po tleh ostanki 
ptičje hrane.
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zgoraj
Lonček, napolnjen z rafijo, je idealno 
zavetišče za strigalice, ki se razmnožujejo 
prav pozimi. Med koristne živali jih štejemo, 
ker se prehranjujejo z listnimi ušmi.
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dve manjši luknjici za odtok morebi-
tne vode), streha 20 x 22 centimetrov, 
leva in desna stranica 18 x 24 (27) cen-
timetrov, hrbet 14 x 27 centimetrov, 
spredaj 14 x 24 centimetrov. Odprtino 
na sprednji strani naredite tako, da je 
zgornji rob ravno prav velike krožne 
odprtine nekje pet centimetrov pod 
streho (premer odprtine je najpogo-
steje 2,6 ali 3,4 centimetra). Na hrbet 
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spodaj
Hotel za žuželke postavite na mirno in 
sončno mesto na vrtu, kjer je tudi nekaj 
cvetočih rastlin. Praviloma traja kakšno 
leto, da se žuželke naselijo vanj. 

spodaj
Če le imate možnost, naj na vašem vrtu domujejo tudi čebele.
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zgoraj
Jež se rad zateče pod veje, kupe listja in 
trave, ki se naberejo v kakšnem mirnem 
vrtnem kotičku, kjer ga ne bo nihče 
motil.
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spodaj
Krastače, žabe, krti, kače, kuščarji, ježi, rovke, netopirji, številne ptice in žuželke so silno koristne živali, ki jih boste s primerno 
tehniko vrtnarjenja privabili v vrt. Njihov obisk je zelo dobrodošel, saj pohrustajo marsikaterega škodljivca. 

FO
TO

: K
ri

st
in

a 
Ra

vn
ja

k

sestavljene hišice privijemo namesti-
tveno letev, ki olajša vezanje valilnice 
na izbrano drevo. Oporna paličica 
pred vhodom ni potrebna – plenilcem 
omogoča lažji dostop do mladičev. Za 

zgoraj
Kaj je to? Spomladi kot ličinka poje 
nešteto listnih uši, nato se preobrazi v 
prikupnega hroščka. To je pikapolonica, 
ki bo rada prezimila v hotelu za žuželke.
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podrobnosti si oglejte načrt in tabelo 
na spletni strani Društva za opazova-
nje in proučevanje ptic Slovenije. 

Ježek teka, teka ...
Če je vaš vrt že kdaj obiskal jež, mu 
lahko v nekoliko bolj oddaljenem pre-
delu uredite prezimovališče. Rad ima 
kupe listja in trave, ki se naberejo ob 
kakšnem grmu ali naloženem lesu, 
kjer ga ne bo nihče motil. Po vrtu se 
bo gibal v zavetju gostih vej žive meje 
in prav rad se bo pogostil z ostanki 
mačje ali pasje hrane. Gostoljubje vam 
bo poplačal s tem, da bo spomladi z 
vrta pospravil polže.

Sodelovanje  
z naravo
Vrt je rezultat človekovega urejanja 
okolice bivališča in je zato ogledalo 
lastnikov. Nekateri si prizadevajo 
naravo podrediti, jo ukrotiti in ji tako 
bolj ali manj uspešno gospodariti, 
drugi pa se bolj nagibamo k sodelova-
nju z naravo in ji dopustimo, da nas 
navdihuje takšna, kot je, kakšno stvar 
pa tudi nalašč prepustimo izven svoje-
ga nadzora. 

Vsako bitje in vsaka stvar v vrtu imata 
svoje mesto in sta tam z namenom, 
da vrt živi v ravnotežju. Če le imamo 
dovolj prostora, je zato prav, da pusti-
mo del vrta čim bolj divji oziroma 
načrtovano pester po vzoru iz narave. 
Tako si zagotovimo, da vrt resnično 
živi.

spodaj
Žabe in druge koristne živali najdejo 
prostor zase tudi sredi sonaravno 
načrtovanega mesta. Tu je primer 
ureditve urbanega naselja na Švedskem.
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