Nepogrešljive

Izbor zvezdniških
zimzelenih trajnic
Pogosto slišimo ali beremo, da so trajnice zeljnate trajne rastline, za katere je
značilno, da jim nadzemni deli jeseni odmrejo in spomladi spet odženejo. A to je
le delna resnica. Za številne večinoma to res drži, a veliko je tudi trajnic, ki pozimi
ohranijo nadzemne dele žive. Predstavljamo tiste, ki si zaradi svoje lepote in
trdoživosti zaslužijo, da jih poimenujemo kar zvezde med zimzelenimi trajnicami.
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Telohi
O telohih je bilo že veliko napisanega, a zaslužijo si, da se jim
znova in znova posvečamo, zlasti kadar imamo v mislih zimske
učinke trajnic. V naše vrtove si pot utirajo počasi, a uspešno. Kdor
jih enkrat spozna, se jim zagotovo ne bo več odpovedal. Kot vemo,
je vrst telohov veliko in med seboj se zelo razlikujejo. Pri nekaterih je glavna lepota njihova stasita rast in bogato olistana visoka
cvetna stebla (Helleborus foetidus, Helleborus corsicus, Helleborus sternii). Manj izrazito obarvani in manjši, a številni cvetovi so pri teh
vrstah združeni v velike grozde na vrhu cvetnih stebel. Ta stebla
po cvetenju velikokrat odmrejo v celoti in jih nadomestijo nova,
ki odganjajo iz koreninskega vratu. Pri drugih telohih je glavna
atrakcija njihovo zelo zgodnje spomladansko ali celo že zimsko
cvetje večjih dimenzij in izrazitejših barv. Po barvitosti cvetja je
vsekakor v ospredju velika skupina orientalskih križancev (Helleborus orientalis), v kateri so zastopane barve od bele, nežno rumene, rožnate, motno rdeče, vijoličnastordeče do kovinsko modre, z
najrazličnejšimi odtenki in številnimi risbami v cvetovih.

Vse te vrste telohov z njihovimi neštetimi različicami brez problemov uspevajo zlasti na polsenčnih rastiščih. Na polnem soncu
so hvaležne za globoko in humusno prst ter debelo zastirko iz odpadlega listja (kot v gozdu) na koreninah. Če jim tako postrežemo,
jim tudi sonce in poletna vročina ne prideta do živega, razen morda
v obalnem območju, kjer se res bolje počutijo v polsenci. Za orientalske telohe velja, da bomo ob njihovem cvetenju takoj ob koncu
zime in potem še globoko v pomlad najbolj uživali, če jim odstranimo prav pri tleh vse staro in utrujeno listje takoj, ko opazimo, da
so iz tal začeli bosti prvi popki. Tako bomo uživali ob pogledu na
svežo rast najprej popkov in odpirajočega se cvetja in kmalu tudi
novega mladega listja. Staro in že neugledno listje je namreč velikokrat višje od cvetja in bi le-tega vsaj deloma zakrivalo.
Za vse te telohe velja, da so v začetku počasne rasti in potrebujejo nekaj let, da se prav razrastejo in vrastejo. Potem pa bogato
zacvetijo in lahko ostanejo na stalnem mestu leta in leta ter brez
vsake posebne nege poskrbijo za posebne zimske učinke s svojim
cvetjem, listjem ali obojim.

Čim so temperature vsaj podnevi nekaj nad ničlo, zacveti
dobra stara bergenija (Bergenia cordifolia). Listje je še vedno
rahlo pordečelo zaradi mraza.

Bujno
zeleno listje
bergenije
(Bergenia
cordifolia
‘Rotblum’)
jeseni obsuje
listje. Potem
ga bo morda
še sneg. A
do spomladi
se bo prav
lepo ohranilo
in iz njega se
bo pokazalo
temno
rožnato
cvetje na
visokih
steblih.
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Drobni gomolji pomladanske ciklame (Cyclamen coum) jeseni,
po poletnem počitku, ko je listje odmrlo, odženejo nove liste.
Ob zaključku zime, včasih še izpod snega, se pokažejo drobni
cvetki. Na vrtu s temi »sladkorčki« oblikujemo večje skupine
ali le manjše skupinice pod grmovnicami ali zanje poiščemo
polsenčne kotičke.

V nasadu pahisandre se pozimi lepo skrije listje, ki je jeseni
odpadlo z bližnjih dreves.

Praproti
Praprotim nekateri zamerijo, ker pač ne cvetijo. A ljubitelji trajnic vse bolj sprejemajo dejstvo, da v vrtovih in parkih ne potrebujemo samo cvetja, ampak so pri trajnicah zelo pomembne tudi
oblika rasti, strukturiranost listja, nezahtevnost negovanja, dolgoživost in celo prilagodljivost različnim življenjskim razmeram. In
številne praproti vse to imajo ter so poleg tega tudi pozimi zelene.
V senčnih in polsenčnih delih vrta, zlasti pod listopadnim drevjem in visokimi grmovnicami ter na osojnih legah, imajo posebno
vrednost zimzelene praproti. Posebno lepe so nekatere sorte jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium ‘Angustifolia’ ali ‘Undulata’),
pa tudi naš navadni avtohtoni (Phyllitis scolopendrium) ni od muh.
Zimzelena je še naša avtohtona sladka koreninica (Polypodium vulgare).
Med zimzelenimi podlesnicami (Polystichum) so vrtnarji vzgojili in odbrali kar nekaj sort, ki se od osnovnih razlikujejo zlasti po
obliki listja. Nekoliko razpotegnjeno listje, sloko, z bolj na redko
razporejenimi listnimi segmenti ima Polystchum setiferum ‘Proliferum’. Zelo na gosto nanizane listne segmente ima Polystichum
setiferum ‘Plumoso densum’, ki zaradi tega deluje zelo kompaktno.

Veliki zimzelen (Vinca major) se toliko dvigne nad tlemi, da
površina ni več pohodna. Je pa zato dovolj robustna, da z njo
lahko prekrivamo tudi večje brežine, na katerih ni več prostora
za enoletne plevele.

Naštete praproti vsekakor spadajo med zelo trpežne in dolgožive.
V senci ali polsenci dobro prenašajo tudi suh zrak in v starejšem nasadu niso občutljive niti za občasne suše. Vsekakor so hvaležne za
organsko zastirko, ki simulira gozdno okolje. Seveda pa si jo tudi
kar same ustvarjajo z odmrlim starim listjem, ki se nalaga na tla in
vsako pomlad obnavlja z novim, ki odganja iz sredine listnih rozet.

Sorta jelenovega jezika z valovitimi robovi listja Phyllitis
scolopendrium ‘Undulata’ je le ena izmed sort te praproti z
enostavnimi listi.

Greniki
Dobri stari grenik (Iberis sempervirens) je po naših vrtovih že zelo
dolgo, saj zlepa ni tako hvaležne trajnice, ki resnično lahko preživi
skoraj povsod in skoraj v nedogled. In ob tem se ga sploh ne naveličamo ter ga še kar naprej z veseljem sadimo – tako posamezno,
v večjih skupinah, za obrobe ali prevešanje čez zidove ali celo kot
pokrovnico na večjih površinah, ker se tako na gosto razraste, da
ne dovoli rasti plevelom. V zadnjih desetletjih smo osnovni vrsti
dodali še nekaj sort, ki so ohranile trpežnost. Vedeti moramo namreč, da je pri novostih treba v zakup vzeti veliko zadržkov, dokler
se ne prepričamo, da morda lepše, bolj bogato in barvito cvetenje
ne pomeni tudi večje občutljivosti, muhavosti, kratkoživosti, občutljivosti za bolezni in podobno.
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Grenik (Iberis sempervirens)
oblikuje goste blazine, ki
jih po cvetenju prikrajšamo
in oblikujemo na želene
dimenzije. Hitro se obnovijo
in zgostijo ter so do naslednje
pomladi, ko bodo spet
zacvetele, vrtna stalnica.

Na vso zimo zeleni
blazini malega
zimzelena (Vinca
minor ‘Alba’) se
spomladi pojavijo
beli cvetovi.
Vijoličaste cvetove
ima Vinca minor
‘La Grave’. To je
med vsemi malimi
zimzeleni najbolj
hitro rastoča sorta,
ki zelo gosto pokriva
prostor pod seboj,
tako na soncu kot v
senci.

Med najboljše sorte grenika spada čisto nizka in kompaktna Iberis sempervirens ‘Weisser Zwerg’, ki je s svojim manjšim listjem
in cvetjem zares odlična izbira, če ne maramo robustno rastočih
trajnic. Bolj močno rastoča in nekoliko bolj bujno cvetoča je Iberis
sempervirens ‘Schneeflocke’, ki je še vedno blazinaste rasti. Grmi-

ci. Na dovolj globokih tleh prenaša celo sončno lego. Če raste pod
listopadnim drevjem, se tudi odpadlo listje lepo skrije med njena
stebelca in tako poskrbi za dodatni humus in varovanje tal pred
sušo. Če jo napade kloroza, torej bledikavost listja, pomeni le, da
potrebuje več organskega gnojila, ki ga preprosto potrosimo po

ti ukoreninjajo, so sposobni oblikovati gost zimzelen sestoj, po
katerem lahko občasno celo hodimo. Zaradi teh lastnosti lahko
nadomestijo trato vsepovsod, kjer bi ta zaradi sence slabo uspevala. Prav tako dobro uspevajo tudi na soncu. Različne sorte imajo spomladi tudi barvito cvetje, predvsem pa cenimo njihovo lastnost, da so zeleni tudi pozimi.
Poleg malega zimzelena je zelo dobra pokrovnica tudi veliki
zimzelen (Vinca major), ki je nekoliko višje rasti in ima večje listje ter cvetje. Tega sicer lahko kaka zelo mrzla in suha zima ali
dolgotrajna orkanska burja prizadene tako, da začne del listja rjaveti. Če se to zgodi, zgodaj spomladi preprosto ves nasad pri tleh
požanjemo ali pokosimo in v kratkem se bo obnovil ter celo zacvetel.
Zaradi svoje ekspanzivnosti pa zimzeleni niso primerni za sajenje na gredice z različnimi trajnicami, saj tam preraščajo sosede in dejansko ustvarjajo kaos. Tu se še enkrat izkaže, da je zelo
pomembno spoštovati osnovno pravilo: vsako trajnico na pravo
mesto in upoštevajmo vse njene lastnosti!

Smrdljivi teloh
(Helleborus
foetidus) začne
oblikovati cvetni
grozd na vrhu
olistanega stebla
že ob koncu jeseni,
da bi se drobni belo
zeleni cvetki odprli
ob koncu zime.

Debelačka ali pahisandra
To res posebno hvaležno in trpežno, tudi pozimi zeleno trajnico
smo posvojili že davno do te mere, da smo tudi njeno strokovno
ime (Pachysandra) kar poslovenili v pahisandro. Zaradi njene goste rasti, prilagodljivosti in dolgoživosti ostaja nadvse priljubljena
izbira, ki jo kot pokrovnico sadimo tudi tam, kjer bi radi samo
zeleno površino, enako pozimi kot poleti, v gosti senci ali polsen36

nasadu in z grabljami ali rokami rahlo prečešemo listje ter tako
poskrbimo, da gnojilo zdrsne proti tlom.
Poleg osnovne vrste, ki doseže višino kakih 20 centimetrov, je
enako trpežna in vsestransko odporna tudi nižja sorta Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’, ki zraste le 10 centimetrov visoko.
Zimzeleni
Mali zimzeleni (Vinca minor) v različnih sortah so odlične pokrovnice, zlasti primerne za nekoliko večje ali celo velike površine. Z nadzemnimi pritlikami, ki se ob dotiku z zemljo spro-

Nageljčki
Tudi nekatere sorte dišečih, polnocvetnih, malocvetnih, trpežnih in dolgoživih nageljčkov (Dianthus plumarius ‘Alba’ in ‘Rosea’) so bile po naših vrtovih prisotne že od nekdaj in so se ohranile do današnjih dni. Pridružile so se jim še nekatere novejše
vrste in sorte nageljčkov. A med novejšimi seveda niso vse ohranile trpežnosti. Tiste, ki so jo, pa so zelo uporabne povsod, kjer
želimo nekaj živahne sivolistne zimzelenosti tudi pozimi, tako na
gredicah, v skalnjakih, za obrobo gredic kot tudi v večjih skupinah. Cvetje bo od sorte do sorte drugačno, lahko tudi zelo barvito in razkošno, a seveda ni pomembno samo cvetje, ampak tudi
kompaktnost blazin, splošno zdravje in trpežnost.
Blazinaste sorte
materinih dušic
(Thymus) so čisto
nizke in vedno
zelene. Enkrat
poleti se prekrijejo
z drobnim cvetjem,
sicer pa po njih
lahko občasno tudi
hodimo. Dobro
prenašajo vročino
in sušo, zato z njimi
marsikdaj lahko
nadomeščamo
trato. Tudi na
strešnih vrtovih.

Nageljčki niso lepi
samo, ko cvetijo.
Njihove blazinice so
lepe vse leto, tudi
pozimi.

čast in ne blazinast, precej višji, z večjim listjem in večjim cvetjem
je velikocvetni grenik (Iberis sempervirens ‘Grandiflora’).

vejše sorte (‘Rotblum’, ‘Winterglut’, ‘Purpurea’) so ohranile vse
dobre lastnosti osnovne vrste, le zacvetijo bolj pozno spomladi.
Njihovo listje je lepo vso zimo, se pa od sorte do sorte nekoliko
razlikuje po velikosti in obliki.

V vrtovih marsikdaj simuliramo naravo
ali vrtove oblikujemo v naravnem okolju.
Tak je tudi ta velik naravni skalnjak, kjer v
senčnem predelu med naravnimi skalami
raste tudi jelenov jezik.

Bergenije
Med najstarejšimi trajnicami naših vrtov je zagotovo bergenija (Bergenia), ki enako dobro uspeva tako na polnem soncu kot v
senci ali polsenci. Da je res trpežna, dokazuje dejstvo, da je preživela marsikje, kjer so le še sledovi nekdanjih vrtov in kjer morda že desetletja ni nihče skrbel zanje. A zaradi tega ni nič manj
uporabna tudi v sodobnem vrtu ali parku. Njeni veliki usnjati listi
so lepi pozimi in poleti. Najbolj običajna in najstarejša bergenija
(Bergenia cordifolia) zacveti med prav prvimi zgodnje spomladanskimi ali pozno zimskimi trajnicami. Nekatere njene malo no37

