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Pokrivanje golih tal
v naravi in na vrtu
Če izhajamo iz definicije, da je vrt (in seveda
tudi javne zelene površine) oblikovani del
narave, težimo k temu, da bi si za zgled jemali
naravo in se od nje vedno znova in znova učili.
Že res, da nam umetniška svoboda pri
oblikovanju vrtov dovoljuje različne načine
interpretacije narave v vrtu. Tudi z vnašanjem
različnih materialov, tako živih, kot neživih. A če
ne upoštevamo osnovnih naravnih zakonitosti
iz sveta narave, bo naš uspeh klavrn. Zlasti žive
rastline se na naše napake hitro odzovejo s
slabim uspevanjem ali celo odmiranjem.

Prva lekcija narave je, da si ras-
tline vedno spontano poiščejo
življenjski prostor, ki vsaki posebej
ustreza. Ta zajema najmanj globino
in sestavo tal, prehranjenost tal z
rastlinskimi hranili, vlažnost in se-
veda kislost ali alkalnost. Naslednji
parameter, ki ga rastline s svojim
spontanim naseljevanjem upošte-
vajo, so najvišje in najnižje tem-
perature tal in zraka v različnih
letnih časih in seveda trajanje letnih
časov. Torej nadmorska višina in
zemljepisna širina. Potem je ras-
tlinam pomembna osončenost ali
osenčenost rastišča. Pri tem je
zelo pomembno, koliko so po-
samezne rastline prilagodljive na
odstopanja posameznih elemen-

tov, ki definirajo rastišča. Nekatere
recimo zahtevajo polno osončeno-
st, druge prav lepo uspevajo tako
na žgočem soncu, kot tudi v delni
senci. Nekatere recimo zahtevajo
veliko vlage v tleh, a prav dobro
p re živijo tudi občasne kratkotrajne
suše. Nekatere prenašajo tako
rahlo alkalna, kot tudi rahlo kisla tla,
druge pa se hitro odzovejo na
spremenjeno reakcijo tal.

Rastline podobno reagirajo na
rastno okolje tako v neokrnjeni
naravi, kot tudi v kulturni krajini,
mestnem okolju ali na vrtu, kjer
so vplivi človekovega delovanja
očitni.

V našem visokogorju vpliv občas-
ne prisotnosti človeka na sestavo

spontano rastočega rastlinstva še
nima kakega posebnega pomena.
Le ob nekaterih glavnih planinskih
poteh se morda tu in tam kažejo
posledice preveč intenzivnega 'na-
biranja šopkov planinskega cvetja'.
Zato lahko rečemo, da je to ne-
okrnjena narava z rastlinjem, ki si
samo poišče rastišča.

V gozdnih sestojih z gospodar-
jenjem le deloma vplivamo na ses-
tavo gozdnega rastlinja od dreves,
grmovnic do podstojnega sloja
rastlinskega pokrova, ki je v glav-
nem sestavljen iz zeljnatih trajnic,
tudi trajnih čebulnic. Enoletnice in
dvoletnice so tu bolj redke. Na
pašnikih ima pasoča se živina pre-
cejšen vpliv na spreminjanje ses-
tave rastlinskega plašča. Nekdaj
obsežne površine ekstenzivnih
travnikov in senožeti je človek z
načinom rabe spremenil v cvetoče
travnike. A ti so že skoraj izginili in
se spontano, po naravni poti spre-
menili v z gozdnim rastlinjem za-
raščajoča se grmišča ali celo že
gozdove. Še bolj izrazit pa je vpliv
človeka na rastlinsko sestavo in-
tenzivnih travnikov, ki jih je z gno-
jenjem, zgodnjo in bolj pogosto
košnjo spremenil v z rastlinskimi
vrstami, zlasti cvetočimi, siro-
mašne površine.

V naravi torej ne najdemo gole
nobene površine, razen v najbolj
rastlinam neprijaznih delih vi-
sokogorja. In v puščavah se-
veda.

Rastline vedno spontano po-
selijo vsak razpoložljiv prostorček.
Tistim, ki se prve naselijo na gole
površine, ki jih je ustvaril človek ali
jih je povzročilo nenavadno do-
gajanje v naravi, rečemo pionirske
vrste. Takšni primeri so recimo na-
ravna melišča in plazišča ali ne
sanirani gradbeni posegi, kot so
razni izkopi in vkopi v kulturni kra-
jini. Tam se hitro naselijo najbolj
trpežne rastlinske vrste, prilago-
jene na dano rastišče. Ob posegih
v bregove vodotokov n.pr. vrbe
(Salix) ali trstičje (Phragmites)  . V
skalnih usekih v razpokah kmalu
začnejo rasti bori (Pinus nigra in
sylvestris), črni gaber (Carpinus
orientalis), mali jesen (Fraxinus or-
nus) in kserofitne trajnice od ma-
terinih dušic (Thymus), kraškega
šetraja (Satureja montana) do gla-
vincev (Centaurea) in primožkov
(Buphthalmum), haljice (Petrorha-
gia) in številnih drugih. Na globokih
tleh se hitro naselijo spet druge
rastline in zacelijo rane v pokrajini.

Na obdelanih tleh njiv in ze-
lenjadnih vrtov prazen prostor ta-

Veliki zimzelen (Vinca major) ustvari gost preplet zimzelenih
pritlik, spomladi bogato zacveti. Njegova rast ni ravno pritlična,
zato ni pohoden. Odlično se obnese povsod tam, kjer ne
hodimo, tako na soncu, kot v senci.

Naše samonikle šmarnice (Convallaria majalis) se na vrtu
sčasoma močno razširijo in naredijo gost preplet korenin. Zato
so prav primerne za pokrivanje tal. Spomladi pa njihovo cvetje
še zadiši in je primerno tudi za šopke.
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koj naselijo pleveli, ki v resnici niso
nič drugega, kot pionirske rastline,
ki skrbijo za pokritost tal. Zato si
pomagamo z rastlinami za zeleno
gnojenje ali nežnimi zastirkami iz
slame ali podobnih materialov, ka-
dar želimo namesto plevelov pre-
kriti tla v vmesnih obdobjih, ko na
njivah in vrtičkih ne gojimo poljščin
in zelenjadnic.

V okrasnih in bivalnih vrtovih
želimo gojiti prav določene ras-
tline, zato jih varujemo pred ne-
zaželjenimi, pleveli torej.

To najlaže naredimo, če pos-
krbimo, da bodo tla s kulturnimi
rastlinami tako na gosto prekrita,
da za samosevne plevele ne bo
prostora. Včasih pa bo za ome-
jevanje rasti neželjenih rastlin po-
treben še kakšen dodaten ukrep.
Predvsem pletev, dokler tal ne pre-
krijejo rastline, ki jih gojimo. Mar-
sikdaj pa smo do spontane na-
selitve samosevnih rastlin precej
tolerantni tudi v vrtni kulturi. V vrtni
trati n. pr., ki nima ambicij biti prava
angleška trata, se rade spontano
naselijo vijolice, trobentice, mar-
jetice, deteljica in še marsikaj, kar
nas dejansko ne moti. Z redno
košnjo skrbimo za nizko rast in
pohodnost trate in si ne delamo
problemov s spontano rastočimi
cvetočimi ali necvetočimi primes-
mi. V gredah trajnic se proti ple-
velom najlaže borimo z občasnim
pletjem in gostimi nasadi. Tu in tam
sicer videvamo pokrivanje tal s
folijami in grobimi zastirkami, a to
nam bo kasneje, ko bo morda
zasaditev potrebna obnove in
spremembe, otežkočalo delo. Ta-
ko je učinek začetne zaščite pred

kalečimi pleveli dejansko izničen.
Poleg tega takšna zaščita pred
pleveli povzroča nezračnost tal,
onemogoča življenje mikroorga-
nizmov v tleh in tako uničuje trajno
plodnost prsti. Veliki večini trajnic
torej s folijami in lubjem ali sekanci
prej škodujemo, kot pomagamo.
Sebi pa tudi delo le začasno in
navidezno olajšamo.

Kadar imamo opravka z nasadi
dreves in grmovnic, ki razvijajo ko-
renine zelo globoko, lahko računa-
mo na njihovo manjšo občutljivost,
kar se zračnosti tal tik pod površjem
tiče. Zato jim folije in grobe zastirke
manj škodujejo. A še vedno se jim
izogibajo vsi tisti, ki kaj dajo na
naravi prijazno vrtnarjenje. V skrbi
za pokritost tal in hkrati želene fun-
kcionalne in estetske učinke se lju-
bitelji urejenih vrtov, lepih rastlin in
narave poslužujejo najrazličnejših
pokrovnih rastlin. Nekaj jih je med
zelo nizkimi grmovnicami, še več pa
med trajnicami. Pri tem upoštevajo
danosti rastišča in lastnosti posa-
meznih rastlin.

Univerzalne pokrovne trajnice
rečemo tistim, ki so zelo prilago-
dljive in dobro uspevajo v večini
tipov tal, tako na soncu, kot v
polsenci ali celo v senci. Take so
mnoge krvomočnice (Geranium),
zimzeleni (Vi n c a ), japonske šmar -
nice (Ophiopogon), bršljani (Hede -
ra), debelačka (Pachisandra), dres-
ni (Polygonum), vimčki (Epime -
dium), kilavec (Herniaria) in druge.

Pokrovne trajnice za žgoče
sonce so tiste, ki bi jih senca motila
do te mere, da bi se začele pre-
tegovati in bi izgubljale vitalnost. Take
so večinoma vse homulice (Sedum),

materine dušice (Thymus), paroničija
(Paronychia) in še nekatere.

Pokrovne trajnice za senco
izbiramo večinoma med tistimi, ki
prav dobro prenašajo tudi polsen-
co ali celo sonce. Med univer-
zalnimi pokrovnicami torej. Poseb-
no dobro pa v senci uspevajo vsi
zimzeleni (Vi n c a ), japonske šmar-
nice (Ophiopogon), vimčki (Epime-
dium), debelačka (Pachysandra) in
še marsikaj.

Pokrovnice za suha tla in po-
krovnice za žgoče sonce se med
seboj skoraj v celoti prekrivajo.
Vsekakor so za sončna in sušna
rastišča idealne razne homulice
(Sedum), materine dušice
(Thymus) in paroničija (Paroni-
chya). A v senci pod gostimi
k ro šnjami dreves tudi ne moremo
vedno govoriti o vlažnih tleh. Tu
poletne plohe marsikdaj ne do-
sežejo tal pod krošnjami in ta os-
tanejo suha. Za takšna rastišča so
idealne pokrovnice vimčki (Epime-
dium), debelačka (Pachysandra),
zimzeleni (Vi n c a ) in tudi japonske
šmarnice (Ophiopogon).

Pokrovnice za mokra tla po-
trebujemo, kadar imamo opravka z
zelo težkimi in glinastimi tlemi, zlas-
ti na nepropustni podlagi, kjer stal-
no ali vsaj ob daljših deževjih zas-
taja voda. Za takšna tla v vrtu lahko
med zelo nizkimi uporabimo ru-
meni krinkar (Mimulus gutatus),
okroglolistno pijavčnico (Ly s i m a -
chia nummularia), ki se z nadzem-
nimi pritlikami hitro razširjata. Med
višjimi pa s pomočjo podzemnih
pritlik hitro prekrijejo tla tudi hu-
tujnije (Houttuynia) in rdečelistna
imperata (Imperata cylindrica 'Red
Baron).

Med pokrovnicami za vsa-
kršna tla in lege v vrtni kulturi
uporabljamo mnoge rastlinske
vrste iz narave in seveda tudi
mnoge sorte, ki so jih iz divjih
vzgojili prizadevni žlahtnitelji.
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Plahtico (Alchemilla mollis) bolj poznamo, kot vsestransko
uporabno trajnico za gredice. Prav dobro se obnaša tudi kot
pokrovnica za večje ali manjše nasade tako v senci, polsenci,
kot tudi na soncu. Pri vzgoji sadik v malih lončkih je hvaležna za
zasenčitvene mreže. Ko pa v nasadu naredi korenine v globino,
pa ni prav nič občutljiva na vroče sonce.

Med homulicami je veliko tudi zimzelenih pokrovnic. Vse pa
odlično prenašajo sušo in sončno pripeko.


