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Združbe, ki se ujemajo
in dopolnjujejo
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Rastišča trajnic in senca na vrtu

Življenjski prostor ali rastišče za trajnice je zaokrožen ekosistem, v katerem
uspevajo rastline z enakimi ali podobnimi potrebami. Rastlina, ki raste na
ustreznem mestu, v primerni zemlji in
združbi, bo lepo uspevala, medtem ko
bi na napačnem mestu in v napačni
združbi hirala in predčasno propadla.
Zato je pomembno, da pri izbiri in kombiniranju trajnic najprej upoštevamo
njihove potrebe, šele potem pridejo na
vrsto estetska merila.

vljenjske zakonitosti za posamezno vrsto
oziroma sorto in da je to eno izmed glavnih
izhodišč. Vse prevečkrat namreč poudarjamo estetska in razpoloženjska načela, potem pa se moramo sprijazniti s slabo rastjo
in cvetenjem.
Razvrstitve trajnic glede na življenjski prostor naj bi zato marsikomu olajšale izbiro.
Vendar, kot že rečeno, tudi teh ne gre jemati kot edino in dokončno merilo. Opraviti imamo z živo naravo, na katero vpliva
nešteto neobvladljivih dejavnikov.

P

Senca na vrtu

ogosto se dogaja, da trajnice napačno kombiniramo. Sadimo jih na neprimerna mesta in jim vsiljujemo življenjske razmere, ki jim ne ustrezajo. Temu primerna sta njihova rast in videz, daleč od tistega, kar smo pričakovali in kar bi
rastline lahko bile. V začetku sedemdesetih
let prejšnjega stoletja so zato strokovnjaki
z Inštituta Weihenstephan v nemškem
Freisingu opredelili sedem življenjskih prostorov, ki so razvrščeni glede na rastišča
trajnic v naravi. Tako ločimo trajnice, ki rastejo: pod drevjem, ob gozdnem robu, na
odprtem, na skalnatem oziroma kamnitem
svetu, na vrtni gredi, ob vodi in v vodi.
Zaradi podobnih potreb na vrtu ali v parku
sestavljamo združbe, ki se glede na rastišče
ujemajo in dopolnjujejo. Šele potem, v
okviru sorodnih in enakih zahtev, torej
enakega življenjskega prostora, pridejo na
vrsto vsi drugi vidiki pri oceni in izbiri rastlin, denimo barvna in oblikovna skladnost med njimi, čas cvetenja, velikost in
vse drugo, kar odločilno vpliva na videz in
medsebojno dopolnjevanje. Izhajajoč iz tega načela, bomo z manj truda in cenejšo
oskrbo dosegli, da bodo lepo rasle in se razvijale v vsej svoji polnosti.

Prilagodljive vrste in sorte
Seveda ne gre, da bi preveč strogo zarisovali meje med posameznimi življenjskimi
prostori. Tudi v naravi ni nikjer strogih meja. Prav tako je treba upoštevati, da so posamezne vrste in sorte izredno prilagodljive. Nekatere med njimi rastejo enako dobro na soncu, v polsenci in celo v senci. Gre
predvsem za to, da najprej upoštevamo ži-

Za številne lastnike, pa tudi vrtnarje in načrtovalce vrtov pomeni senca na vrtu težavo, saj rastline v njej ne cvetijo tako bogato
in njihovi cvetovi niso veliki in barviti. Vendar je pred soncem zavarovan del vrta zelo
dobrodošel. Zlasti v poletnih mesecih se
razveselimo vsake veje večjega drevesa ali
grma, ki nas skrije pred pripeko. Vendar ni
samo zaščita pred poletnim soncem tista,
zaradi katere bi morali predvideti senčne
prostore. Na takih mestih namreč uspeva
množica prelepih trajnic, ki s svojo pojavnostjo obogatijo vsak vrt.
Glede na prej omenjenih sedem življenjskih prostorov ali rastišč trajnic lahko v
zvezi s senco na vrtu govorimo o dveh življenjskih prostorih – o trajnicah pod drevjem in o trajnicah za gozdni rob.
Fotografija na prejšnji strani: Orlica,
Aquilegia 'Green Apples', v družbi praproti, Matteucia struthiopteris, je zanimiva, umirjena kombinacija za polsenčni del vrta. Orlice in praproti so
lepe že zgodaj spomladi, ko začnejo odganjati.
1. Nekatere sorte host so lahko del
dneva na soncu. To so ponavadi sorte z
zelenimi ali rumenimi listi. Za lepo rast
je pomembna tudi zadostna količina
vlage v tleh. Na fotografiji je hosta v
družni sibirske perunike, Iris sibirica.
2. Rodgersija, Rodgersia aesculifolia,
je velika strukturna trajnica, ki po listih spominja na divji kostanj, po cvetovih pa na vrtne kresnice. Raste tudi v
vlažnih tleh.
3. Rumena barva je v senci zelo dobrodošla, saj jo naredi svetlejšo in prijetnejšo. Na fotografiji okrasna trava,
Hakonechloa macra 'Aureola', z rumeno progastimi listi in mehko, povešavo
obliko rasti.
4. V senci uspevajo tudi okrasne trave.
Bekica, Luzula nivea, je vednozelena
trava, ki nas maja razveseli s snežno
belimi socvetji. Je odlična pokrovna rastlina, ki jo sadimo samostojno ali v
družbo praproti, host in krvomočnic.
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Rastišči pod drevjem
in na gozdnem robu
Z rastiščem pod drevjem ne razumemo samo življenjskega prostora pod drevesi in
večjimi grmovnicami, temveč celo med hišami, kjer razmere, primerljive s tistimi
gozdu, ustvarimo umetno. Pri tem moramo upoštevati, da drevesa in grmovnice,
pod katere sadimo trajnice, niso statična,
temveč rastejo in z leti mečejo vse gostejšo
senco, s čimer se rastne razmere spreminjajo. V gosti senci bodo lepo uspevale
trajnice, kot so mali zimzelen, Vinca minor,
5. Senca ustreza najrazličnejšim vrstam jegličev, Primula sp. Nekateri med
njimi začnejo cveteti že zgodaj spomladi, druge vrste se zvrstijo čez poletje.
Barve cvetov so pri različnih vrstah
oziroma sortah lahko bele, rumene,
oranžne, rožnate, rdeče in celo lila.
6. Vrtne kresnice, Astilbe sp., cvetijo
poleti, njihova socvetja so lahko rdeča, bela, rožnata ali vijoličasta. Lepe
so v družbi host.
7. Kačja dresen, Persicaria bistorta
'Superba', zacveti maja v rožnati barvi.
V senci visokih dreves dela družbo rododendronom in azalejam.
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debelačka, Pachysandra terminalis, rumena mrtva kopriva, Lamiastrum galeobdolon, hosta, Hosta sp., in druge. Pojem gozdni rob pomeni prehod med gozdom in
odprtim prostorom. Gre za stičišče dveh
različnih življenjskih okolij: gozda oziroma
okolja, ki smo ga poimenovali »pod drevjem«, in povsem odprtega, nezaščitenega
prostora, kjer zemljo močno obseva sonce
in so vetrovi močnejši. Če to prenesemo na
vrt ali v park, je rob drevesnega nasada tisto okolje, kjer je drevje močno razredčeno
in je senca le delna. To je lahko prostor
med drevesi in trato, ob živi meji, tudi ob
zgradbi. Torej tam, kjer so rastline del dneva v senci. Na takem rastišču bodo uspevale polsenčne trajnice, kot so vrtne kresnice,
Astilbe sp., iskrivka, Heuchera sp., liriope,
Liriope muscari, gozdna vetrnica, Anemone sylvestris, in mnoge druge.

Senčne trajnice in tipi prsti
Senco bi najlaže definirali kot odsotnost
sonca. Na takšna mesta naletimo skoraj na
vsakem vrtu. Na starih senčijo rastišča velika drevesa in grmi, na majhnih mestnih
nastanejo senčni prostori zaradi okoliških
zgradb, drugje jih najdemo samo za visoko

živo mejo ali steno. V senci starega, velikega drevesa vladajo drugačne rastne razmere kot na gredici za visokim zidom. Drugačne so tudi pod krošnjami večjih dreves
in grmov. Vsak prostor moramo pač
obravnavati posebej.
Pri izboru trajnic ne zadostuje, da se odločamo samo o rastlinah za senco, temveč
moramo vedeti tudi kaj o vrsti tal oziroma
prsti, kamor jih bomo sadili. Podobno kot
velja za rastline, ki uspevajo na soncu – sivka bo najbolje uspevala v suhih, dobro odcednih tleh, ostrožnik pa bo najlepši v globokih, vlažnih in s hranili bogatih tleh.
Senco na vrtu bi lahko razdelili na več različnih tipov: poznamo senco za severno
steno, v majhnem atriju, obdanem z zidovi, na balkonu ali terasi, v podrasti žive meje, pod krošnjami dreves in grmovnic, pod
velikim drevesom in pod iglavci. Upoštevanje različnih tipov sence nam bo pri izbiri
trajnic olajšalo delo, hkrati pa bomo s tem,
ko bomo posadili pravo trajnico na pravo
mesto, dosegli, da bo vrt videti lep in urejen. Tako na primer ob hiši v senci uspevajo
le tiste trajnice, ki prenesejo tako senco,
kakor tudi bolj suha tla. Izbiramo lahko
med različnimi vrstami praproti, kot je
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podborka, Athyrium nipponicum 'Pictum',
okrasnimi travami, kot je bekica, Luzula nivea, ter med drugimi trajnicami, kot je bergenija, Bergenia sp. V veliko pomoč nam je
lahko sprehod v naravi. V gozdu raste pod
drevesi množica trajnic, recimo praproti. V
naravi same od sebe nastanejo tudi najlepše kombinacije. Marsikatero med njimi
lahko posnemamo doma.

Lastnosti senčnih trajnic
Cvetovi rastlin, ki uspevajo v senci, večinoma nimajo močnih in izrazitih barv, kakršne srečujemo pri nekaterih trajnicah za
sonce. Barve so največkrat v svetlejših odtenkih, čeprav to ni pravilo. Spomnimo se
nekaterih maslenic, Hemerocallis, npr.
sorte 'Stella d'Oro', ki je živo rumene barve, ali vrtnih kresnic, Astilbe, med katerimi
je sorta 'Fanal' izrazito rdeča. Obstajajo
pač izjeme, tako kot pri drugih okrasnih rastlinah. Večinoma pa so barve nežnejše,
kakršne poznamo pri svetilkah, hostah,
kopitniku in drugih. Barvitost lahko dosežemo s pravo kombinacijo trajnic. Nekatere se odlikujejo po barvi listov – kombinacija rdečelistne iskrnice, Heuchera 'Palace
Purple', modrolistne hoste, Hosta tardiana

'Halcyon' ali H. sieboldiana 'Frances Williams', z rumenimi listi trav za senco, kot so
Carex hachijoensis 'Evergold' ali Millium
effusum 'Aureum'. Vse te vrste oziroma
sorte lahko naredijo prostor dovolj barvit in
dovolj raznolik. Ali pa nežno nacepljeni listi
rdečelistne svetilke Cimicifuga ramosa
'Brunette' v povezavi z močnimi šopastimi
zelenimi listi maslenic in rumenimi listi hoste sorte 'August Moon'. Možnosti je veliko.
Zanimiva, nepogrešljiva, vendar zapostavljena skupina trajnic, ki jih sadimo v senco, so praproti. Pri njih lahko občudujemo
liste v različnih odtenkih zelene barve, obliko rasti, spreminjanje pojavnosti skozi letne čase in še kaj. Vendar v senci ne rastejo
samo rastline z lepimi in zanimivimi listi,
temveč nekatere med njimi prav lepo cvetijo. To so vrtne kresnice, orlice, zvončnice,
naprstci, maslenice, hoste, preobjede, anemone, jegliči, telohi in še katera izmed trajnic, ki uspevajo v senčnih predelih vrta. Izbor je velik, treba se je odločiti le za pravo
izbiro in medsebojna razmerja, da bomo
na vrtu dosegli skladnost in dopolnjevanje.
Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

