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<p><img src="images/stories/vrtovi/nusaza.jpg" border="0" alt="Nu�a Zano�kar" title="Nu�a
Zano�kar" style="float: right;" />V                    prijetni primestni hi�i v Vi�marjih, samo nekaj
deset metrov od                    prometne Miheli?eva ceste, domujejo
<strong>Zano�karjevi</strong>. Na notranji                    strani negovane, stri�ene �ive meje,
ki hi�o varuje pred hrupom                    in delno zastira pogled s ceste, se skriva domi�ljen,
zelo okusno                    urejen in bogato zasajen okrasni vrt, sad ve? desetletnega
ljubiteljskega                    vrtnarskega delovanja gospe <strong>Nu�e</strong>.</p>  <p
align="left">Vrt obdaja hi�o s treh strani, vendar njegova                      povr�ina ni prav velika.
Na komaj 600 kvadratnih metrih raste                      nenavadno veliko okrasnega drevja, to
drevje daje senco prostornemu                      sen?nemu delu vrta, ta pa dela dru�bo
sosednjemu, sorazmerno velikemu                      skalnjaku, polnemu sonca. Nekaj korakov so
oddaljene son?ne gredice                      z neverjetno mno�ico zasajenih raznovrstnih trajnic, pa
rododendroni,                      azaleje, vrtnice, hortenzije, okrasni iglavci in druge grmovnice          
           - vsega skupaj ve? kot 800 razli?nih rastlin. Ne manjka tudi lepo urejen                     
manj�i ribnik z lokvanji ter drugimi vodnimi rastlinami in zlatimi                      ribicami v njem. In
vsi ti deli vrta z vso pestrostjo rastlin                      se prelivajo in nevsiljivo harmoni?no prehajajo
drug v drugega.                      Prav zanimivo je, kako lepo se v vrt vklaplja hi�a - na ?elni,          
           ju�ni strani ju povezujeta bujno rasto?a glicinija in himalajski                      srobot, na
vzhodni in zahodni pa so to predvsem rododendroni in                      azaleje.</p>  <p>Vrt            
       je pri?el nastajati pred dobrimi tridesetimi leti, ko je bila po                    zamislih Anke
Bernard,  zdaj �al �e pokojne slovenske oblikovalke vrtov, zasajena okrasna                   
drevnina, dana�njo obliko in vsebino pa je dobival postopoma,                    predvsem v zadnjih
20 letih. Ves ta ?as ga z veliko veselja, truda,                    stalnim iskanjem razli?nih manj
poznanih, redkih in novih sort                    rastlin doma in predvsem v tujini (ter s tem
povezanimi stro�ki)                    ureja, zasaja, pa spet preureja in znova dopolnjuje ljubiteljska   
                vrtnarica Nu�a Zano�kar.</p>  <p>Zdaj �e bolj zbirateljski kot bivalni ali me�?anski
vrt je lep v                     prav vseh letnih ?asih, saj za to poskrbi premi�ljeno pestra                   
zasaditev. Vrt je poln spomladanskega cvetja, v poletnih mesecih                    pa lahko med
drugim ob?udujemo veliko zbirko                    maslenic, v sen?nih predelih vrta pa se bohotijo
hoste razli?nih rasti                    in �e bolj razli?nih odtenkov in kombinacij zelene, modrikaste   
                in rumene barve (ve? kot 50 sort, v glavnem svetovnih uspe�nic)                    in
veliko razli?nih praproti. V skalnjaku, ki ga tvorijo predvsem skale,                    ki jih je narava
prav posre?eno oblikovala, raste v bogati dru�bi                    drugih rastlin vsaj dvajset razli?nih
netreskov, vsako leto ve? krvomo?nic,                    plamenke, zvon?nice, perunike..., pa tudi
nekaj pravih redkosti,                    kot so orhideje (pleione), pa bojdijeva vrba, drevesce, ki
zraste                    20, najve? 30 cm visoko, in temno rde?e cveto?i shizostil. Zanimivost            
       vrta je vsekakor tudi dragocena zbirka nekaj deset razli?nih                    okrasnih trav. K
vsemu lepemu dodajajo svoj ?ar grmovnice, med                    katerimi spomladi �e posebej
izstopajo raznobarvni rododendroni                    in azaleje, poleti pa so posebna zanimivost
razli?ne, bogato cveto?e                    raznobarvne hortenzije.</p>  <div>          </div>  
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