RASTLINE V KORITIH
Navajeni smo, da po mestih srečujemo korita z rastlinjem povsod tam, kjer ni prostora za zelenje v
nivoju tal. S koriti torej nadomeščamo zelene površine.
V mestih velikokrat s pomočjo korit
oblikujemo zelenje tam, kjer bi ga sicer
pešci pomendrali ali celo povozili
avtomobili. Korita so dvignjena nad nivo tal
in tako varna pred uničevanjem. Prav tako
zelenje v njem. Takšne zelene površine so
smiselne vzdolž ulic, parkirišč, na trgih in
tudi na dvoriščih različnih javnih in
zasebnih stavb.
Mestna korita so lahko zelo različnih
dimenzij in oblik z različno globoko zemljo.
Zato je vanje možno zasajati dimenzijam
primerno rastlinje. Seveda je tip zelenja
odvisen tudi od namembnosti površine, na
kateri korita stojijo in seveda od okusa in
mojstrstva vrtnarjev, ki skrbijo zanje.

Korita, oblečena v les in zasajena z grmovnicami in
drevesci, na ravni strehi imajo funkcijo mestnega
zelenja. Če bi zasaditev bila dopolnjena z nekaj
barvitimi trajnicami, bi bila manj dolgočasna.

Nekateri pravijo, da ima svoje prste vmes tudi moda, jaz pa mislim, da je ob tem glavno le znanje
oblikovalcev in dostopnost rastlinskih materialov, s katerimi oblikujemo zasaditve v koritih.
Najpreprosteje je posaditi nekaj grmovnic. Kombinacija drevesc ali celo dreves in grmovnic je že
nekoliko bolj zahtevna stvar, saj ni vseeno kaj izberemo, čemu bo služilo in kako bo v danem
prostoru uspevalo. Kombinacija s trajnicami ali celo zasaditev samih trajnic v takšna korita pa je že
bolj zahtevna in tej nalogi običajni vrtnarji pri nas še največkrat niso kos. Le najpogumnejši in
najbolj sposobni zagrizejo tudi v takšne rešitve, ki so seveda bolj barvite, nič kaj drage in seveda
največ pripomorejo tudi k spreminjanju skozi letne čase.
Tako kot na tlakovanih površinah ulic in trgov, so korita uporabna tudi na tlakovanih strešnih
površinah, kjer želimo oblikovati zelene površine. Pohodne strehe so tako uporabne za marsikaj, ob
tem pa prispevajo tudi k bolj prijaznemu okolju. Seveda so tudi korita na strehah lahko različnih
dimenzij in oblik in imajo lahko zelo različne stene, oblečene v različne materiale od kamna, kovine,
lesa, pa do bolj bizarnih rešitev. Za vodo v zemlji je lahko poskrbljeno za avtomatskim zalivanjem,
kar poenostavlja vzdrževanje. Zasaditve pa so tudi tu odvisne od znanja in okusa vrtnarjev, saj
globina zemlje običajno dopušča marsikaj.
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