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Telohi so zvezde
za pametne »lenuhe«

Prebujajoče
se belo cvetje
orientalskega
teloha z rdečimi
pikami

Pozimi in zelo zgodaj spomladi ne cveti veliko vrtnih trajnic, zato so takšne, ki cvetijo, še toliko bolj
dragocene. Če pa so ob tem še tako dolgožive in nezahtevne, kot je veliko različnih telohov, zanje prav
lahko trdimo, da so zvezde za pametne lenuhe.
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Najprej moramo opredeliti pametnega lenuha. To je tisti, ki sicer rad
in veliko dela, a dela s pametjo in ne naredi nepotrebnega dela. Zato
mu ostane dovolj časa, da ob rastlinah uživa. Pravzaprav vsako delo z
rastlinami spremeni v popolni užitek, počitek, meditacijo, sprostitev
ali kakor že hočemo to imenovati.
Zvezde med trajnicami pa so prav gotovo vse tiste, ki nas s svojim videzom navdušujejo, a ne zahtevajo veliko dela, sploh pa ne naše stalne
prisotnosti in stalnega brkljanja okrog njih z vsemi mogočimi orodji,
pripomočki in pomožnimi materiali. Nanje lahko za dolgo tudi pozabimo in se jim za kratek čas posvetimo le nekajkrat na leto, kadar pač
utegnemo. Vedeti moramo le, kaj potrebujejo ob določenem letnem
času in v določeni fazi razvoja. Ne na določen dan in ob določeni uri!
Skoraj vsi telohi izpolnjujejo ta merila. Le nekaj potrpljenja zahte-

vajo na začetku, da se v naši vrtni prsti dobro vrastejo in razrastejo,
razbohotijo in udomačijo. Potem bo z njimi leta in leta, pravzaprav desetletja, res zelo malo dela in veliko užitka ter veselja. Res pa je, da se
vsega tega zavedajo le pametni lenuhi, ki vedo, kaj od morda na začetku skromnih sadik lahko pričakujejo, in jih že takoj posadijo na pravo
mesto, kjer bodo lahko ostali dolgo ter se razvijali v miru. Ne bodo jih
selili po vrtu kot mačka mlade in jim s tem vedno znova prekinjali ter
motili razvoj. Telohi namreč razvijejo močne in globoke korenine in
nimajo radi presajanja. No, v resnici tudi presajanje in deljenje starih
sadik na več delov ob koncu poletja prav dobro prenesejo. A potem
spet traja več let, da res bogato zacvetijo.
Kakšen je položaj telohov v naravi?
Po svetu v naravi ne raste ravno veliko vrst telohov, le približno 20.
Večina je doma v Evropi in Aziji. Zlasti veliko jih je na Balkanu. V
Sloveniji raste pet vrst in nekatere med njimi so posodile svoje gene
najzanimivejšim vrtnarsko vzgojenim križancem. V naši naravi najbolj pogost in najbolj znan je črni teloh (Helleborus niger), ki ima

Zastirka iz
odpadlega listja
čisto nič ne moti
prodiranja popkov
iz tal.

črne le korenine, cveti pa belo. Bolj redko se obarva svetlo rožnato do
rdeče. Tega nekateri botaniki označujejo kot posebno podvrsto črnega
teloha, spet drugi trdijo, da je to le variabilnost.
Bolj redek je pri nas temnoškrlatni teloh (Helleborus atrorubens),
ki ima res temno rdeče do skoraj črno rdeče cvetje. Trije izmed naših
divjih (avtohtonih) telohov pa imajo zeleno cvetje. To so blagodišeči,
deljenolistni in hostni (Helleborus odorus, H. multifidus, H. dumetorum). Vsi domači telohi so v Sloveniji zavarovani in jih je prepovedano izkopavati. Zato jih specializirane vrtnarije razmnožujejo s setvijo. Zlasti črni teloh so ljubitelji posvojili že davno in ga srečujemo
tudi po vrtovih. Zadnje čase pa si med zbiratelje utirajo pot tudi drugi
divji telohi.
Med vrstami telohov, ki rastejo v naši ali tuji naravi, vlada pri poimenovanju zelo velika zmešnjava. Zlasti zato, ker nekatere botaniki
znova in znova zaradi novih odkritij razvrščajo, uvrščajo in prestavljajo v različne skupine, podvrste, forme itd. in jih mnogokrat tudi preimenujejo. Zato vrtnarji po vsem svetu za njihova strokovna (latinska)
imena že dolgo navajajo različne, bolj ali manj tudi trenutno veljavne
sinonime ali jih poimenujejo nekoliko poenostavljeno.
Telohi v vrtnarstvu
Poleg različnih vrst divjih telohov, tako tistih, ki rastejo v naši naravi
(avtohtonih), kot tistih, ki pri nas ne rastejo, so pa prineseni od drugod
(alohtonih), se v vrtnarstvu goji še cela serija različnih križancev, bolj

Na vrhu visokih in bogato
olistanih cvetnih stebel
smrdljivega teloha (Helleborus
foetidus) so veliki grozdi
drobnih cvetkov, ki sicer niso
živih barv, a to nadomestijo
z velikim številom in zelo
zgodnjim spomladanskim
cvetenjem. V Primorju so grozdi
dobro vidni že od pozne jeseni,
skozi vso zimo in pomlad.
Takšen pogled na bogato
cvetje je možen le, če smo
odstranili listje, ki je navadno
višje od cvetja.

Posamezni cvetovi se odpirajo postopoma, spremljajo jih drobni
listki, razporejeni po cvetnih steblih.
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Orientalski telohi z
vrstnatim ali polnjenim
cvetjem sicer niso zelo
pogosti, se pa tudi pri
nas že najdejo.

ali manj znanih staršev, ali skozi ponavljajoča se navzkrižna križanja
zelo zabrisanega porekla. Velika večina med njimi je zelo vitalnih,
trpežnih in dolgoživih, le v začetku so vsi bolj počasne rasti. Mlade
rastline ne zacvetijo prvo leto po sajenju. Potem pa se razrastejo in cvetijo vsako leto bolj bogato.
Poseben problem je nastal pri poimenovanju najbolj razširjenih vrtnih telohov, orientalskih. V naravi raste (ne pri nas) orientalski teloh
(Helleborus orientalis), ki se v izvorni obliki goji le redko. So ga pa
vrtnarji doslej že neštetokrat križali z nekaterimi drugimi telohi in
tako razvili skoraj nepregledno paleto barv od bele, rumene, rožnate,
rdeče, škrlatne do metalno modre in skoraj črne z nešteto odtenki in
risbami v cvetovih, z enostavnimi, polnjenimi in anemonskimi cvetovi. Za vse te neštete različice vsi starši že dolgo niso več določljivi
in jih v poimenovanju zato ni možno več navajati. So pa ti križanci v
dobri meri zadržali številne morfološke značilnosti orientalskega teloha. Zato so jih vrtnarji poimenovali kar križanci orientalskega teloha
(Helleborus orientalis hy.). Marsikdaj je temu imenu dodano še sortno
ime ali ime barvne skupine. Največkrat pa so v prodaji brez natančne
sortne oznake.
V zadnjih desetletjih je zelo aktiven tudi bioinženiring, ki ustvarja
neverjetne kreacije, jih razmnožuje tudi laboratorijsko z mikropropagacijo in daje na trg kot bogato cvetoče primerke z neverjetnimi oblikami in barvami listja in cvetja. Ker so te rastline navadno gojene v
posebnih razmerah, jih bolj dojemamo kot šopke in manj kot vrtne
trajnice, pa čeprav večinoma preživijo tudi v normalnih vrtnih razmerah, kjer se po prvem šoku v nekaj letih precej opomorejo. Zaradi
pomehkuženosti med vzgojo za trg in ob prenosu v zanje neobičajno
skromne vrtne razmere, čeprav smo zanje dobro poskrbeli, po saditvi
na vrt komaj preživijo in naslednje leto morda le kaj malega zacvetijo
ali pa sploh nič.

vrtno zemljo v kateremkoli letnem času. Če sadike niso bile gojene
v lončkih, ampak jih presajamo sveže izkopane, mlade ali razdeljene
starejše, jih lahko sadimo zgodaj jeseni in skrbimo, da ne bodo žejne,
dokler se ne vrastejo. Mlade rastlinice lahko seveda sadimo tudi spomladi, starejših cvetočih pa spomladi nikar ne motimo v rasti. Poletno
ali zimsko presajanje bo pri takšnih sadikah manj uspešno oziroma
zahteva več oskrbe.
Zelo pomembno je, da dobro premislimo, kam jih bomo posadili,
da jih ne bo treba presajati. Lahko jim izberemo prostor v rahli senci
pod listopadnim drevjem ali visokimi grmovnicami ali na odprtem,
tudi na soncu. A zemlja mora biti globoka, da ne bodo trpeli suše.
V takšni zemlji jih ni treba zalivati. Le ob kakšni izjemni suši bodo
hvaležni za dodajanje vode, sploh če rastejo na polnem soncu. A tudi
na sončnem rastišču lahko zalivanje nadomestimo z bogato organsko
zastirko, recimo odpadlim listjem, ki preprečuje izhlapevanje vode in
hkrati skrbi za rahla humusna tla, polna mikroorganizmov. Zastirka
tudi poskrbi, da se ne bodo razrasli pleveli in pletje zato skoraj ne bo
potrebno. Prvo, ali morda tudi drugo leto po sajenju cvetja še ne bo.
Ko pa bodo pri orientalskih telohih prvi popki neko zimo ali zgodnjo
pomlad pribodli skozi zastirko, je čas, da staro in že dodobra utrujeno
listje v celoti odstranimo. Tako bomo hkrati odstranili nelepo listje in
odprli pogled na cvetje, ki bi ga sicer zaradi svoje višine morda listje
deloma zastiralo.
Takšen ukrep je za doseganje lepšega videza dobrodošel tudi pri
vseh drugih telohih, ki cvetje odganjajo direktno iz koreninskega vratu. Le pri našem črnem telohu včasih vsaj del zimzelenega usnjatega

listja ohrani svežino ter lepoto in poleženo po tleh ne moti odganjajočega cvetja. Cvetenje orientalskih telohov lahko ob primernem vremenu traja vsaj mesec ali dva, včasih še precej več in pri
drugih telohih tudi ne kaj dosti manj. Ko pa barve zbledijo, je
najbolje odstraniti vsa cvetna stebla kar pri tleh, da se rastline
ne izčrpavajo po nepotrebnem s tvorbo semen. Novo listje se
bo medtem že dodobra obnovilo in bo vztrajalo do naslednjega cvetenja, naslednje pomladi torej.
Pri telohih, ki razvijejo cvetne grozde na vrhu visokih in po
vsej višini olistanih cvetnih steblih (Helleborus foetidis, H.
corsicus, H. sternii) pred cvetenjem ali v času cvetenja odstranjujemo le posamezne poškodovane liste. Vsa
cvetna stebla, ki bodo morebiti po cvetenju odmrla, pa bomo porezali tedaj pri tleh in tako
naredili prostor tistim, ki že na novo odganjajo
iz tal. Poleg vsakoletnega obnavljanja zastirke
nam bodo telohi hvaležni tudi za enkrat letno
dodajanje komposta ali kompostu podobnega
gnojila in občasno odstranjevanje morebitnih
plevelov. To pa je tudi vse, kar telohi od nas
zahtevajo. Kaj bi pametni lenuhi od trajnic še
lahko lepšega pričakovali?

Kako strežejo telohom pametni »lenuhi«?
Najmanj težav bo, če že na začetku izberemo asketsko vzgojene sadike, kupljene v specializirani vrtnariji ali doma vzgojene, ki niso bile
pomehkužene z močnim gnojenjem in vzgojo v rastlinjaku. Če so v
lončkih, jih lahko sadimo v z organskimi gnojili dobro pognojeno
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