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PO NARAVI DO STVARNIKA IVAN ESENKO

Cvetlična greda s trajnicami
Trajnice so zelo obsežna skupina 

okrasnih rastlin, od nizkih blazina-
stih, do tistih, ki zrastejo čez dva metra. 
Nekatere gojimo zaradi njihovih cve-
tov, druge imajo zanimivo listje, lepo 
obliko rasti, zanimive jesenske barve 
in še kaj. Nekatere se razraščajo zelo 
počasi in potrebujejo več let, da zraste-
jo do svoje končne velikosti, druge se 
razrastejo že v prvem letu po saditvi. 
Poznamo šopasto rastoče, gručaste, 
potem take, ki se razširjajo s podze-
mnimi korenikami, zopet druge ima-
jo podzemne gomolje. Zasledili bi še 
marsikatero drugo obliko rasti. Potem 
poznamo trajnice za sonce, polsenco in 
senco. Take za suho, peščeno zemljo, za 
bogato vrtno zemljo, nekatere rastejo 
celo v zamočvirjenih tleh. Trajnice so 
tako raznolike, da so vsakič znova pra-
vi izziv, ko načrtujemo novo gredo z 
njimi. Naša prva želja, ko razmišljamo 
o gredi s trajnicami, je, da bi na njej ne-
kaj kar naprej cvetelo. Po možnosti še 
pozimi. To je ponavadi težko doseči. 
A z znanjem, izkušnjami in tehtnim 
premislekom dosežemo, da ima greda 
s trajnicami zanimivo in urejeno po-
dobo, da je njen celosten učinek tak, da 
nam bo razveseljevala oko večino časa. 

Kako lahko to dosežemo? Prvo pravi-
lo pri trajnicah je 'manj je več', kar po-
meni, da je bolje, da izberemo le nekaj 
različnih rastlin in da se te ponavljajo 
čez celo gredo oziroma jih sadimo v 
skupinah. Če bomo kupovali le posa-
mične rastline in veliko različnih, bo 
posamična trajnica v nekem obdobju 
lepa, vendar pa greda kot celota ne bo 
nikoli učinkovala skladno. Ko pride-
mo v vrtnarijo in smo navdušeni nad 
bogatim izborom, nam oko seveda 

dajo ostrožniki, penstemoni, ameriški 
slamniki, rmani, gavre in še mnogo 
drugih. Tretja skupina trajnic – pove-
zovalne trajnice pa so tiste, ki v celoto 
povežejo strukturne in cvetoče trajnice 
in jih sadimo med obe omenjeni skupi-
ni. Ponavadi so nizke do srednje višine, 
njihova glavna značilnost pa so lepi li-
sti skozi vse leto. Primer povezovalnih 
trajnic so krvomočnice, mačja meta, 
valdštajnija, plahtica in druge. Za pravi 
učinek pa moramo doseči  tudi pravo 
razmerje med vsemi tremi skupinami. 
Strukturnih trajnic bomo sadili 20–30 
%, cvetočih 35–40 % in enako povezo-
valnih, to je 35–40 % celotnega števila 
trajnic na gredi. Tako bomo dosegli, da 
bodo cvetovi prišli veliko bolj do izraza, 
saj bodo imeli primerno ozadje, ki bo 
poudarjalo njihovo razkošnost. Seveda 
pa ne smemo pozabiti na pomladi cve-
toče čebulnice, ki so pomembne pred-
vsem v prvih pomladanskih mesecih. 

Če bomo pri načrtovanju in izboru 
trajnic upoštevali zgornja priporočila, 
bomo dosegli, da bo greda s trajnicami 
lepa vse leto.  

Pomladna dela na vrtu so tesno po-
vezana z brskanjem po prsti, ki se 

ta čas še prebuja iz zimskega stanja. 
Številne talne žuželke se iz globljih 
predelov preselijo višje, kjer jim od 
prvih pomladanskih žarkov segreta 
prst omogoča dejavnost, predvsem 
hitrejšo rast njihovim razvojnim obli-
kam. Med njimi je veliko tistih, ki jih 
v svojem vrtu raje ne bi nikoli videli. 
Strune, gosenice nočnih metuljev sovk 
in ogrci so najpogostejši. V rahli vrtni 
prsti, prepredeni z nežnimi in sočnimi 
koreninicami gojenih rastlin se ime-
nitno počutijo. Njihov razvoj je lahko 
silovit, zato so včasih številne in nam 
resno ogrozijo pridelek. Ker jih s kemij-
skimi sredstvi ne bomo uničevali, saj 
bi s tem škodovali tudi dobrodošlim 
vrtnim prebivalcem in nam samim, 
jih navadno pobiramo ročno, s čimer 
zagotovo veliko pripomoremo k prega-
njanju. Če je naš vrt živalim prijazen, 
pa bodo z neprijetnimi gosenicami in 
ogrci v veliki meri opravili škorci, kosi 
in druge vrste, pod zemljo pa se bo z 
njimi mastil krt. 

Med žužkojedimi vrstami so zelo po-
membne rovke (Soricidae). To so majh-
ni sesalci, med katerimi najdemo malč-
ke, ki tehtajo komaj 2 grama. Kar nekaj 
vrst jih zaide tudi na vrt in v bližino 

minut nastanil v terarij in ji ponudil 
hrano, gosenico sovke. Lakota je bila 
hujša od strahu pred mano. Mala po-
žrešnica je kljub temu da je pravkar 
postala ujetnica, planila na ponujen 
obrok in gosenico pospravila v pičlih 
desetih sekundah. 

Rovke se pred plenilci branijo s 
smradnimi žlezami. Sesalce njihov 
vonj odvrača, ne pa sov in ujed, ki jih 
plenijo. Domača mačka rovko upleni, 
ne pa požre. Ujet plen navadno odloži 
na hišni prag. Ljudsko ime za rovko 
se v nekaj krajevnih različicah glasi 
špicmoh (rovka se v nemškem jeziku 
imenuje Spitzmaus).  

Dejavna pomočnica

Je čas 
za prve gobe?

poslopij, kjer ne-
nehno dejavne 
stikajo za žužel-
čjo hrano. Rovke 
imajo zelo hitro 
presnovo. Zauži-
to hrano njiho-
va prebavila iz-
ločijo že v nekaj 
urah. V enem 
samem dnevu 
lahko količina 
zaužite hrane 
dvakrat prese-
že njihovo težo. 
Njihova majh-
nost namreč pomeni tudi težavo pri 
vzdrževanju stalne telesne temperatu-
re, kajti že pri nekajurnem stradanju bi 
rovke podhlajene poginile. Dejavne so 
tudi pozimi, saj zimskega spanca ne po-
znajo. Njihova drobna telesca so nežno 
grajena, zato jih lahko poškodujejo in 
ubijejo že na videz majhne poškodbe. 
Miši in drugi glodavci so v primerjavi 
z njimi prav robustni. Njihova pov-
prečna življenjska doba redko doseže 
dve leti. Rovke spadajo med ključne 
uravnalce predvsem talnih žuželk, pri 
čemer igra glavno vlogo ravno njihova 
požrešnost. Fotografija prikazuje reži-
ran prizor: ujeto rovko sem za nekaj 

POMEMBNA OPOZORILA:
• Če pripravljamo jedi iz zamr-

znjenih gob uporabimo na pol 
odtaljene gobe.

• Gob nikoli ne pogrevamo, saj s 
pregrevanjem lahko povzroči-
mo izločanje strupenih snovi, 
ki so lahko zdravju škodljive.

• Gobe uživajmo kot začimbo!

MAVRAHI Z AJDOVO KAŠO 
IN KOPRIVAMI

 1 mlada čebula
 2 žlici olja
 mavrahi ali druge gobe
 2 žlici sončničnih semen
 1 l kuhane ajdove kaše
 sveže mlet poper
 neprečiščena sol
 1 šop mladih kopriv
 dve vejici timijana
 sesekljan peteršilj

Mlado čebulo očistimo in na-
režemo na kolobarčke. Koprive 
dobro operemo in po potrebi raz-
režemo. Uporabimo le sočne vr-
šičke. Timijan osmukamo z vejic. 
Mavrahe operemo in narežemo 
na kolobarje. Zavremo vodo in jih 
kuhamo 5 minut. Vodo odlijemo.

V ponvi segrejemo olje in opra-
žimo čebulo skupaj s sončničnimi 
semeni. Dodamo še koprive in 
timijan, pražimo pol minute in 
dodamo ajdovo kašo. Počakamo, 
da se vse segreje, in vmešamo še 
gobe. Začinimo še s soljo in po-
prom. Posujemo s peteršiljem in 
postrežemo.

Če želimo res barvit krožnik, 
nastrgamo po rižoti korenček. 
Postrežemo.  

pritegnejo najprej rastline, ki cvetijo v 
tistem času. V silni želji potem pokupi-
mo vse, kar nas takrat pritegne, pri tem 
pa ne razmišljamo, kako se posamična 
rastlina obnaša po cvetenju in kakšna 
bo njena podoba v nadaljnjih mesecih. 
Cvet je le ena izmed lastnosti trajnic, ki 
pa ima omejen čas trajanja. Enako ali 
celo bolj pomembni  so listi, njihova 
oblika skozi čas, njihova podoba od 
zgodnje pomladi, na koncu rastne se-
zone in še kaj. 

Drugo pravilo pri združevanju traj-
nic je, da jih združujemo glede na nji-
hov značaj. Glede na značaj ločimo tri 
glavne skupine: strukturne, bogato 
cvetoče in povezovalne trajnice. Struk-
turne trajnice so zanimive od zgodnje 
pomladi do pozne jeseni, ponavadi 
imajo tudi lepo zimsko podobo (posu-
šene silhuete). Zanje je značilna moč-
na, zanimiva oblika rasti ter lepi listi. 
Tipičen primer strukturnih trajnic so 
okrasne trave. Cvetoče trajnice gojimo 
predvsem zaradi njihovih cvetov in 
bogatega cvetenja. Gredo poživijo in 
jo naredijo barvito. V to skupino spa-

Narezani mavrahi

Mavrahe moramo nujno temnič-
no obdelatiMavrahi

Na gredi cveti turški mak, okoli pa so posajene strukturne in povezovalne trajnice.  
Foto: Bernarda Strgar Schulz

V tem času narava ponuja veli-
ko mlade rasti. Morda boste 

imeli srečo in odkrili prve gobe, 
mavrahe. Če ne, preiščite zamr-
zovalnik in porabite ali zavrzite 
vse lani zamrznjene gobe, saj je 
življenjska doba zamrznjenih gob 
le tri mesece. Sicer pa je pravi čas, 
da se lotimo domače vzgoje zdra-
vilnih gob šitak. Kupimo micelij, 
se pravi nekakšno matico. V sveže 
debelejše veje ali tanjša debla zavr-
tamo luknje in vanje zabijemo mo-
znike. Debla postavimo v senčen 
del vrta ali zračno klet in pustimo. 
In že jeseni se lahko nadejamo pr-
vega obroda zdravilnih gob šitak.

V nasprotju z japonskimi naz-
občankami, ki so enako gniloživ-
ke, kar pomeni, da uspevajo na 
deblih, slami, humusu, je večina 
ostalih gob, mikoriznih. To pome-
ni, da rastejo v sožitju z drevjem. 
Drevje gobi daje sladkorje, gobe 
pa drevju iz tal črpajo minerale. 
Ko pobiramo gobe, rušimo na-
ravno ravnovesje. Zato letos, ko 
imamo toliko podrtega drevja, 
res poskusimo gojiti lastne gobe.

Slovensko ime za mavrah je 
rebravi smrček, tudi črni mavrah, 
lat. `Morchella costata`. Tudi te 
gobe so delno gniloživke. Goba 
se razvije od marca do maja na 
srednje in više ležečih rastiščih, 
ob poteh in kupih smrekovih vej.

Koničast klobuk, premera 3 
do 4 cm, je visok 6 do 10 cm. Sku-
paj z betom sta spojena z ovratni-
kom oblike kolobarja. Površina 
je rdečkasto rjava, prepredena s 
pokončnimi rebri temnejše bar-
ve. Meso je belkasto, tanko in 
krhko, nič kaj posebnega vonja 
in okusa. Trosni prah je smeta-
naste barve, trosna plast pa je na 
površini klobuka, v jamicah. Bet, 
dolg 5 do 10 cm, je votel, belkaste 
do svetlo rožnate barve.

Je vsestransko uporabna, po-
gojno užitna goba. To pomeni, da 
ne smemo uživati surove gobe, 
če pa jo prekuhamo in vodo odli-
jemo, postane užitna in okusna.


