Przed każdym, kto zamiłowanie do gry
w karty chce przenieść na swój ogród,
rozwija się cały wachlarz – czy może
raczej talia – możliwości. Podobno w
karty da się grać zawsze i wszędzie,
pod warunkiem że wiatr nie rozwieje
ich po okolicy. W ogrodzie do gry w
karty ważne więc będzie stworzenie
zacisznych, osłoniętych przed wiatrem
zakątków. Jeżeli w planach znajdą się
ustawiane na stałe stoliki, warto
zadbać, by miały wbudowane szuflady.
Przydadzą się do przechowywania
kart, notatników i zapasowych
narzędzi do pisania.
Kolory kart wiąże się czasem z porami roku. Jesieni odpowiada trefl, zimie - pik, wiośnie –
karo, a latu – kier. Przypisuje się im także pojęcia powiązane z konkretnymi gatunkami roślin.
Można więc podzielić ogród na cztery części dopasowane do symboliki kolorów.
Trefl – koniczyna /żołądź
Tu nieodzowne będą „koniczynki”, szczególnie że gracze chętnie będą wśród nich
poszukiwać tej czterolistnej. Dywan z białej koniczyny (Trifolium album) i szczawików
zajęczych o kwaśnych liściach można uzupełnić pojedynczymi koniczynami żółtobiałymi
(Trifolium ochroleucum) i długokłosowymi (Trifolium rubens) o purpurowych kwiatach. Obie
są bylinami i osiągają wysokość 50-60 cm. Na lato w lekko ocienionym miejscu można też
wysadzić szczawik trójkątny o purpurowych liściach uprawiany na ogół jako roślina
pokojowa.
Jeśli zabraknie nam miejsca na dąb – a istnieją odmiany piramidalne o mniejszej sile wzrostu
np. ‘Menhir’ – pozostają do wyboru: hortensja dębolistna – krzew o pięknych liściach,
okrywowa dąbrówka rozłogowa czy nawet sałata dębolistna, jeśli mamy ochotę na świeże
listki do kanapek. Nie będzie na nich żołędzi, ale przynajmniej liście będą miały dębowy
kształt. W częściach kraju o łagodniejszym klimacie można próbować uprawy karłowych
odmian dębu burgundzkiego i błotnego.
Pik – grot / wino
Skoro pik odpowiada zimie warto właśnie w tej części ogrodu umieścić ozdobną altankę,
najlepiej z elementami kutymi i zdobieniami w kształcie grotów. Po ścianach altanki powinna
się piąć winorośl. Jeśli uprawa winorośli nie bardzo się komuś podoba, może zastosować
mały trik i zastąpić ją winobluszczem wyjątkowo łatwym w uprawie, a „winne grona” w
miniaturce symbolizować będą czerwone porzeczki.
Do części pikowej pasować będą rośliny kolumnowe i strzyżone. Najlepiej cisy o ciemnych
igłach oraz ostrokrzewy.

Karo – czworokąt / dzwonki
Bylinowych dzwonków nie zabraknie nawet do zapełnienia największych rabat – koniecznie
czworokątnych. Poczynając od najwyższego
dzwonka
kremowego
(Campanula
lactiflora) osiągającego nawet 1,5 m
wysokości, przez dzwonek szerokolistny
(Campanula latifolia) i brzoskwiniolistny
(Campanula persicifolia) nie przekraczające
1 m wysokości i całą gamę niskich
gatunków jak np. dzwonek karpacki
(Campanula carpatica) czy Poscharskiego
(Campanula
poscharskyana).
A
do
dyspozycji mamy jeszcze rośliny o
kwiatach w kształcie dzwonka: powoje,
goryczki, konwalie, śnieżyce, cebulice,
rozwary. Wszystkie w tonacjach niebiesko –
błękitno - białych z niewielką domieszką różu co pozwala na skomponowanie eleganckiej
rabaty kwitnącej od przedwiośnia do końca lata.
Kier – serce / czerwień
W letnim zakątku kierów nie może zabraknąć kolekcji gatunków i odmian z rodzaju
serduszka (Dicentra). Ponieważ te kwitną dość krótko, warto im dołożyć czerwone begonie
bulwiaste i czerwonolistne odmiany kaladium ogrodowego – niestety nie zimujące w gruncie.
Odpowiedni kształt i kolor mają też owoce truskawki, więc można nimi wzbogacić taki
zakątek.
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