
Mladi listi germanske peru{e, Matteucia 
struthiopteris, so spomladi spiralasto zaviti, 
pozneje pa se po~asi odvijajo. To je ena izmed
lep{ih podob v spomladanskem vrtu.

Potonike nas razveseljujejo od zgodnje pomladi
naprej, ko za~nejo njihovi poganjki kukati iz
zemlje. Pri nekaterih sortah, po navadi pri tistih
s temnej{imi cvetovi, so poganjki lahko tudi
rde~e barve.
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Zraslo bo
novo `ivljenje

Marca se za~ne narava
po~asi prebujati in v vrtu
lahko iz tedna v teden
opazujemo spremembe. 
Sprva po~asneje, ko
son~ni `arki pridobijo mo~
in se zemlja za~ne 
ogrevati, pa so 
spremembe vedno hitrej{e
in hkrati intenzivnej{e.

Na gredah s trajnicami je v za~etku mar-
ca {e zelo spokojno. Videti je, kot da se
{e niso prebudile in da si {e vedno nabi-
rajo mo~i, da se bodo pozneje lahko po-
kazale v vsem svojem razko{ju. Tu in tam
lahko opazimo liste nekaterih vednoze-
lenih trajnic in prve spomladanske ~ebul-
nice, kot so `afrani, ki zacvetijo ob prvih
pozno zimskih son~nih `arkih. Vendar je
to le navidezno, saj lahko kmalu, `e po
nekaj son~nih dneh zaznamo za~etke no-
vega `ivljenja in ponovne rasti. ^e zna-
mo opazovati in si vzamemo nekaj ~asa
za sprehod po vrtu, lahko vidimo marsi-
kaj zanimivega. Na~in, kako posamezna
trajnica od`ene, ter videz prvih spomla-
danskih listov in popkov so velikokrat
prav zanimivi. Pri nekaterih vrstah nas
namre~ lahko {e bolj navdu{ijo kot rast-
lina pozneje, ko je v polni razrasti.



Spomladi `e vemo, kak{ne barve bo
poleti cvet
Trajnice namre~ odganjajo zelo razli~no.
Pri nekaterih vrstah lahko celo dolo~imo,
kak{ne barve so cvetovi, saj se mladi, ko-
maj odganjajo~i listi razlikujejo med se-
boj. Tak primer so zvon~niki, Platycodon
grandiflorus. So poleti cveto~e trajnice,
po navadi cvetijo modro, belo ali ro`na-
to. Ko za~nejo odganjati, so mladi listi in
stebla pri modro cveto~ih nekoliko vijo-
li~aste barve, pri belo cveto~ih pa svetlo
zeleni. Razlika med njimi je o~itna. Po-
dobno je tudi lepih sr~kih, Dicentra spec-
tabilis. Stebla osnovne vrste, ki cveti
ro`nato in belo, so po navadi nekoliko
rde~kasta, listi pa so temnej{e barve. Lis-
ti in stebla sorte šAlba’, ki cveti belo, so
podobno kot pri zvon~nikih svetlo zele-
ne barve. Tudi pri vrtnih kresnicah, As-
tilbe, in {e pri marsikateri drugi trajnici
lahko opazimo podobno. Pozneje se te
razlike po navadi izgubijo.

Enega najlep{ih in najzanimivej{ih 
primerov, kako se trajnice spreminjajo
spomladi, lahko opazujemo pri praproti
z imenom germanska peru{a, Matteucia
struthiopteris. Ta vitka svetlo zelena pra-
prot lahko zraste tudi do enega metra vi-
soko in jo sadimo v sen~ne dele vrta ter
v nekoliko vla`na tla. Spomladi iz {opa
rjavih, navadno postri`enih listov od`ene-
jo mladi svetlo zeleni listi, ki so na za-
~etku pol`asto zviti, pozneje pa se po~asi
odvijajo in rastejo do svoje kon~ne veli-
kosti. Opazovanje odvijanja mladih listov
je vsako pomlad pravi u`itek. K spomla-
danskemu vzdu{ju pripomorejo tudi
~ebulnice, kot so narcise, posajene okoli
praproti.

Listi, zviti v tulce
Zanimivo je tudi odganjanje host, Hosta,
trajnic sen~nih leg, ki se odlikujejo pred-
vsem po svojih lepih listih. Ti se pri raz-
li~nih vrstah oziroma sortah razlikujejo
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Listi host so spomladi zviti v tulce, ki se pozneje
za~nejo po~asi odpirati in razpirati. Iz vsakega se
razvije list.

Zanimiva kombinacija mladih listov vrednika,
Teucrium hyrcanicum, in pisanolistne okrasne
trave, Molinia caerulea ‘Variegata’. Mladi listi so
lahko bolj izrazite in `ivahne barve, kot jih 
zasledimo pri rastlini pozneje med letom.

Mladi listi salomonovega pe~atnika, 
Polygonatum falcatum ‘Variegatum’, so ro`nate
barve in nekak{en ovoj {~iti mlade liste, ki se
bodo razvili pozneje.

Germanska peru{a, Matteucia struthiopteris, 
v polni razrasti poleti

Spomladanska podoba hermelike, Sedum 
telephium ‘Herbstfreude’. Hermelike za~nejo
odganjati `e zgodaj pomladi, takrat, ko zacvetijo
prve spomladanske ~ebulnice.



po velikosti, barvi in obliki, vsi pa so
spomladi zelo zanimivi. Listi host, kate-
rih velikost lahko pri velikih sortah do-
se`e tudi do pol metra in ve~, so spom-
ladi, ko za~nejo kukati iz zemlje, zviti v
ozke, pokon~ne tulce, name{~ene eden
zraven drugega. Tulci se pozneje za~nejo
po~asi odpirati ter razpirati in iz vsakega
se razvije list, ki raste v {opu. Podobno
kot listi so tudi tulci razli~nih barv in ve-
likosti. Podobno so zviti listi tudi pri pi-
sanolistnem salomonovem pe~atniku,
Polygonatum falcatum šVariegatum’. Ta
se odlikuje po rde~kastih steblih in zele-
nih listih z belo obrobo. Ko spomladi
od`ene, so listi ravno tako kot pri hostah
zviti v tulec, le da je ta pri tej sorti salo-
monovega pe~atnika ro`nate barve in kot
nekak{en ovoj {~iti mlade liste, ki se bo-
do razvili pozneje.
Posebno zanimive so v tem letnem ~asu
tudi potonike, Paeonia. Mladi poganjki
se pri razli~nih sortah mo~no razlikujejo
tako po obliki kot po barvi. Nekateri iz-
med njih so celo rde~i, ~eprav so pozne-
je listi zelene barve. Razlike med posa-
meznimi vrstami lahko opazujemo in
ob~udujemo v Botani~nem vrtu v Ljub-
ljani, kjer so razli~ne vrste potonik posa-
jene ena poleg druge.

Nau~imo se opazovati
Spomladi, posebno aprila, ko so son~ni
`arki `e mo~nej{i, te spremembe poteka-
jo precej hitro. V~asih se podoba rastline
v nekaj dneh tako mo~no spremeni, da
mo~no podvomimo, ali gre za isto rastli-

no. Zato so te spremembe {e toliko bolj
zanimive. Vsak letni ~as namre~ prina{a
svoje lepote in radosti. Med trajnicami bi
bilo resni~no {koda zamuditi te spremem-
be in ~akati le na to, da bo rastlina za-
cvetela. Rastline so lepe in zanimive sko-
zi vse leto, le opazovati se jih je treba
nau~iti. Nad njimi smo {e toliko bolj nav-
du{eni, ~e pomislimo, kako so grede s traj-
nicami videti v rastnem delu leta, poleti
in jeseni, ko se poka`ejo v vsej svoji po-

javnosti in lepoti. Ravno to spreminjanje,
ko tako reko~ iz ni~ zrastejo rastline naj-
razli~nej{ih oblik, vi{in in lastnosti, je raz-
log, zakaj so trajnice tako priljubljena sku-
pina okrasnih rastlin. Z njimi namre~ v
prostor vnesemo dinamiko in dopolnimo
podobo na{ega vrta ali parka.
Besedilo in fotografije: Bernarda Strgar

OKRASNI VRT | MMS 3/0912

Salomonov pe~atnik maja, v ~asu cvetenja

Hoste na gredi poleti. Iz listov, ki so spomladi
zviti v tulec, se razvijejo razko{ne rastline.

Spomladanska podoba grede s trajnicami.


