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Trajnice na grobovih

Izberimo kombinacije,
lepe vse leto
Pokopališča tako pri nas kot po svetu
se med seboj zelo razlikujejo. Nekje so
stisnjena, grob se drži groba, drugod
so ti razpršeni med obstoječim ter do-
danim drevjem ali so celo del parka.
Ureditev pokopališča je odvisna od mo-
žnosti posameznega kraja ter od kul-
turnih in verskih norm in običajev. Vse-
kakor pa so najlepša tista pokopali-
šča, ki so umeščena v naravno okolje
ali so načrtno urejena tako, da v njih
prevladuje pravo razmerje med grobo-
vi in prvinami narave. Zelenje, zlasti
drevje, namreč poskrbi, da je pokopali-
ški prostor povezan z naravo. Kjer te
možnosti nimamo, izbiramo med nizki-
mi grmovnicami in trajnicami ter se-
zonskim cvetjem.

Najlepša pokopališča najdemo na se-
veru Evrope, zlasti v skandinavskih
deželah, kjer so pravi urejeni parki.

Pri nas je takih primerov malo. Večina gro-
bov je izpostavljena soncu in na njih lahko
rastejo le rastline, ki dobro prenašajo sušo
in sonce. Izbiramo lahko med manjšimi gr-
movnicami, kot so pušpan, panešplja, tr-
doleska, češmin, in iglavci, kot so brin, pa-
cipresa, klek, tisa in bor. Veliko več mo-
žnosti imamo med trajnicami in sezonskim
cvetjem.
Med trajnicami so primerne nizke, plazeče
se trajnice in srednje visoke trajnice in
okrasne trave. Včasih so na grobove sadili
predvsem blazinaste trajnice, kot so spo-
mladi cvetoče plamenke, avbrecije, re-
pnjak in druge, v zadnjih letih pa vedno
pogosteje posegamo tudi po višjih, takih,
ki zrastejo do 40 cm. Trajnice lahko sadimo

skupaj z grmovnicami ali iglavci. V tem pri-
meru so trajnice tiste, ki so poživitev zasa-
ditve. Tak grob je trajno zasajen in zahteva
le malo oskrbe. Predvsem pa je lep in ure-
jen vse leto. Lepo in še zmeraj trpežno za-
saditev lahko dosežemo tudi s kombinacijo
trajnic kot osnovo, ki ji po potrebi dodaja-
mo sezonsko cvetje, jeseni na primer ma-
čehe ali rese. Na grobove prav tako sadimo
čebulnice, recimo žafrane, narcise, tulipa-
ne in druge. Med čebulnicami izbiramo
predvsem vrste oziroma sorte, ki jim rume-
neče listje po cvetenju čim hitreje propade,
da predolgo ne kazi videza groba.

Trajnice za osončene grobove

Trajnic, ki uspešno prenašajo sušo in son-
ce, je kar lepo število. V nadaljevanju pred-
stavljamo njihove lastnosti.
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Ježica, Acaena microphylla – je zimzelena
plazeča trajnica, ki se odlikuje po drobnih
listih in zanimivih bodičastih plodovih. Listi
morda spominjajo na liste šipka, le da so
veliko manjši. Odpadejo zgolj v najhla-
dnejših zimah. Pri sortah so različne barve
– svetlo zeleni, modrozeleni, bronasti ali
purpurni. Zanimiva je sorta 'Kupfertep-
pich', ki ima čez leto bakrene liste, jeseni
pa se obarvajo oranžno. Poganjki pri ježi-
cah sestavljajo gost preplet. Če se preveč
razrastejo, jih postrižemo. Zraste do 5 cm v
višino, v širino pa do 25 cm. Sadimo jo v
odcedna tla, uspevala bo tudi v polsenci.
Plazeča astra, Aster diffusus 'Snowflurry' –
njeni iglicam podobni lističi in oblika rasti
spominjajo na nizke, plazeče brine. Plazeča
astra je namreč visoka le do 5 cm, iz eno-
tnega stebla pa požene tudi do 30 cm dol-
ge poganjke, ki se vijejo na vse strani. Do-
kler jeseni ne začne cveteti, si kar težko
predstavljamo, da je to trajnica. Pozno po-
leti se po vsej dolžini poganjkov razvijejo
drobni popki in iz njih drobni beli, zvezdasti
cvetovi. Plazeča astra se jeseni v nekaj dneh
spremeni iz zelene plazeče rastline s pove-
šavo rastjo v bel oblak, ki lepo prekriva ro-
bove gred, robnike, škarpnike ali grobove.

Bergenija, Bergenia cordifolia – je zimzele-
na, gručasto rastoča trajnica, ki jo gojimo
zaradi zanimivih listov in lepih spomladan-
skih cvetov v različnih odtenkih rožnate
barve. Listi so temno zeleni, veliki, ponava-
di imajo bleščečo površino. Jeseni se obar-
vajo rdeče in taki ostanejo vse do pomladi,
ko začnejo odganjati novi. Spomladi je čas,
da postrižemo vse liste prejšnjega leta, po-
sebno tiste, ki jih je zimski mraz najbolj po-
škodoval. Bergeniji ustrezajo tudi polsenč-
ne lege. Na grobovih jo sadimo kot obro-
bo, z njo lahko prekrijemo večjo površino
ali jo kombiniramo z drugimi trajnicami.
Poleg opisanih trajnic so za sončne lege
uporabne še številne druge, kot so grenik,
homulice, pečnik, pitomec, iglaste pla-
menke, nizke astre in hermelike.

Okrasne trave za grobove

Ponavadi sadimo na grobove zimzelene
okrasne trave iz rodu šašev ali bilnic.
Pisanolisti šaš, Carex hachijonensis 'Ever-
gold' – se odlikuje po rumeno progastih li-
stih, ki so lahko široki do 4 mm. Rumene pro-
ge so bolj izrazite od zelenih, zato je rastlina
od daleč videti rumena. Zraste do 15 cm vi-
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1. Pokopališče, ki je zasnovano kot park
zadnjega počitka in miru. Med drevesi in
grmovnicami so posajene nizke žive meje,
ki razmejujejo prostore med grobovi.
Bujna okrasna trava na pokopališču pri-
čara mehkobo.
2. Razkošno urejen grob s tiso, pušpa-
nom in ciklamami. Majnica, Antennaria
dioica 'Rubra', s svojimi srebrnimi listi
prekriva tla. Temno rdeči listi plazečega
skrečnika, Ajuga reptans 'Atropurpu-
rea', in rumeni listi šaša, Carex hachijo-
nensis 'Evergold', lepo poudarjajo bar-
vitost ciklam.
3. Pisanolistni veliki zimzelen, Vinca ma-
jor 'Variegata', se lepo razrašča tudi v
posodi. Njegovi dolgi poganjki z zanimi-
vimi pisanimi listi sčasoma prekrijejo pe-
sek na grobu.
4. Plazeča astra, Aster diffusus
'Snowflurry', po obliki rasti spominja
na nizke, plazeče brine. Pozno poleti se
po vsej dolžini poganjkov razvijejo
drobni popki, iz njih pa drobni beli, zvez-
dasti cvetovi. Na fotografiji v družbi si-
volistnega sončeca, Helianthemum 'The
Bride'.
5. Kačja brada, Ophiopogon planiscapus
'Nigrescens', s črnimi zimzelenimi suli-
častimi listi v družbi bergenije, Bergenia
cordifolia, ki se odlikuje po velikih, ble-
ščečih zelenih listih. Ti se jeseni obarva-
jo rdeče.
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soko in do 30 cm v širino. Ima lepo poveša-
vo rast. Ustreza ji tako sonce kot senca. Za-
radi rumeno progastih listov je ta šaš po-
sebno dobrodošel jeseni in v zimskih mese-
cih. Sadimo ga samostojno, v kombinaciji z
drugimi trajnicami, jeseni pa z mačehami in
resami.
Med šaši je zanimiv tudi Carex commans
'Frosted Curls', ki se odlikuje po ozkih sre-
brno zelenih listih, ki se na konceh zaviha-
jo, kar daje rastlini še poseben čar. Je po-
končne rasti, zraste do 20 cm v višino in do
15 cm v širino. Sadimo ga na sonce, lahko
tudi v senco, dobro prenaša sušo. Je zim-
zelena trajnica. Zanimiv je v kombinaciji s
sezonskim cvetjem.
Siva ovčja bilnica, Festuca glauca – je trpe-
žna zimzelena trava, ki lepo uspeva na
soncu. Pri rasti ji suša ne škoduje. Ravno
nasprotno, listi postanejo še bolj srebrno
modrikasti. Zraste do 20 cm v višino in do
30 cm v širino. Glede oskrbe je nezahtev-
na. Spomladi lahko šope listov nekoliko
porežemo, odstranimo vse, ki so poškodo-

vani od mraza in zimske mokrote. Priporo-
čljivo je tudi, da šope vsaki dve do tri leta
razdelimo in razsadimo.
Japonska perjanka, Pennisetum alopecu-
roides – odlikuje se po lepih ščetinastih so-
cvetjih pozno poleti in jeseni, lepi obliki ra-
sti ter živo rumeni jesenski barvi listov. Je
srednje visoko rastoča trava. Zraste do 50
cm. V odcednih in revnih tleh bo ostala
malo nižja. Sadimo jo na večje grobove.
Lepa je v družbi hermelik in nizko rastočih
blazinastih trajnic.

Trajnice za grobove v senci

Plazeči skrečnik, Ajuga reptans – je odlična
pokrovna rastlina. Njegova rast je gosta in
hitra. Je nezahtevna zimzelena trajnica z
lepimi listi, ki se pri različnih sortah močno
razlikujejo. Osnovna vrsta ima zelene, po-
znamo pa sorte z rdečimi, sivozelenimi z
rožnatim nadihom, z bronastimi, rjavoze-
lenimi in še kakšnimi listi. Cvetovi so pri ve-
čini sort modri. Cveti aprila in maja. Zraste
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6. Ježica, Acaena microphylla 'Kupfer-
teppich', v družbi šaša, Carex commans
'Frosted Curls'. Zanimiva zimzelena
kombinacija za sončne ali senčne gro-
bove, ki je lepa vse leto. Za poživitev
lahko dodamo sezonsko cvetje.
7. Potonika cveti maja. Zanimiva je za-
stirka iz peska, ki lepo poudari barvo li-
stov in cvetov potonike.
8. Sezonski nasad na grobu. Okoli šaša,
Carex commans 'Frosted Curls', so po-
sajeni okrasni ohrovt, jeseni cvetoče
rese in mačehe. Takšen grob bo lep jese-
ni in pozimi, tja do pomladi.
9. Na grobu v senci visokega drevesa ra-
stejo hoste, značilne trajnice senčnih
leg, ki se ponašajo z raznolikimi barva-
mi in oblikami listov. Na grobovih jih
lahko sadimo v družbo iskrivk, kačje
brade, pisanolistnega šaša in malega
zimzelena.
10. Ob nagrobnem spomeniku raste ste-
brasta tisa, ki jo lepo dopolnjujejo ra-
zlične cvetoče trajnice. Zimzelen pokri-
va tla, jeseni cvetijo hermelika in jesen-
ske astre, ob robu pa je posajena poleti
cvetoča krčnica s sivomodrimi listi.
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do 5 cm v višino in do 25 cm v širino. Lepo
ne uspeva le v senci, temveč tudi na soncu.
Poleti odžene dolge nadzemne poganjke, s
katerimi se širi. Če se začne pretirano ra-
zraščati, poganjke porežemo in s tem ome-
jimo rast. Za lepo in strjeno rast je priporo-
čljivo tudi, da skrečnik na dve do tri leta ra-
zredčimo.
Iskrivka, ognjeni dež, Heuchera sp. – je ce-
njena trajnica, katere odlika so zimzeleni li-
sti, ki so pri številnih sortah različnih barv in
so na grobu okras vse leto. Lepo uspeva na
senčnih legah, nekatere sorte tudi na son-
cu. Listi so nameščeni na koncu dolgih li-
stnih stebel in so lahko zeleni, rdeči, bakre-
ni, oranžni, rumeni, srebrnkasti, dvobarv-
ni, taki s poudarjenimi žilami. Cvetovi so
drobni. Iskrivke zrastejo od 30 do 50 cm v
višino ter do 40 cm v širino. Na grobu jih
lahko kombiniramo z drugimi trajnicami za
senco, zaradi zimzelenih listov so zanimive
tudi skupaj s šaši in sezonskim cvetjem.
Kačja brada, Ophiopogon planiscapus 'Ni-
grescens' – je zanimiva zimzelena trajnica,
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ki po rasti spominja na okrasno travo.
Odlikuje se po skoraj črnih listih, ki se ra-
zraščajo v lepe šope. Zraste do 15 cm v vi-
šino in do 20 cm v širino. Cveti konec po-
mladi. Cvetovi so rožnati, spominjajo na
cvetove šmarnic. Jeseni se iz njih razvijejo
črnim biserom podobni plodovi. Sadimo jo
v polsenco in senco. Na grobu je zanimiva
v družbi bergenije, iskrivke in rumenoli-
stnega šaša.
Zimzelen, Vinca sp. – zimzelen je odlična
zimzelena pokrovna rastlina za senčne le-
ge, zato ga sadimo tudi na grobove. Pona-
vadi izberemo manj raščavi mali zimzelen,
V. minor. Ta ima temno zelene liste in mo-
dre cvetove spomladi. Tvori gost preplet in
popolnoma prekrije tla. Priporočljivo je, da
ga spomladi, še pred cvetenjem in rastjo
novih poganjkov, porežemo. Skrajšamo
vse poganjke iz prejšnjega leta. Tako bo
ohranil lepo strnjeno rast.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar


