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Strmi vrt
ponuja izziv
Vam neukrocena strmina ob hiši zaradi odnašanja tal ob dežju in otežene košnje
povzroca sive lase? Ne gre le za težavo, ki jo je treba premagati – strmina je pravzaprav
odlicna priložnost za zanimiv vrt.

Piše: Kristina Ravnjak
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L

ep vrt je najprej funkcionalen, zato strmine v
njem uredimo tako, da
onemogočimo vsakršno
erozijo in premike tal,
kar v nekaterih primerih ni le estetski
problem, temveč gre za varnost. O
načinu sanacije določene strmine se

Kako izračunamo
naklon strmine?
glede na kamninsko podlago in vrsto
zemljine, na obseg posega v prostor,
zaradi katerega je brežina nastala
(nasip ali usek v matično podlago), na
prisotnost vode v tleh in druge značilnosti terena odločamo za vsak primer
posebej, pri tem pa ni odveč tudi
nasvet strokovnjaka, ki bo pri zahtevnejši situaciji znal svetovati o ustrezni
obliki inženirsko-biološkega postopka
ureditve.

Trata ali kaj
drugega?

Setev travnih mešanic z globokimi
koreninami je najcenejša oblika ureditve strmine, saj jo v ugodnih pogojih
na tak način zelo hitro in enostavno
zavarujemo pred površinsko erozijo.
Pred tem je dobro razmisliti o načinu
vzdrževanja po setvi. Košnja strmega terena z ročno kosilnico je lahko
prenaporna, ob neredni košnji pa se v
vrtu zlahka pojavi pionirska vegetacija
dreves in grmov, ki tja preprosto ne
sodi.
Načrtovalci vrtov zato pri urejanju
brežin upoštevajo standard, kjer velja,
da je košnja s samohodno kosilnico
z zmogljivejšim motorjem še možna
pri naklonu do 35°, pri specializiranih
kosilnicah za strmine s pogonom na
zadnja kolesa pa tudi do 45°, kar je
enako 100% klancu. Robotska kosilnica lahko premaguje do največ 25°
strmine, kar je enako 45% naklonu

levo

Majhen tloris, a veliko dogajanja
– to je prednost premišljeno urejene
strmine.

Naklon je definiran kot odstotek
nagiba v smeri gibanja (navzgor)
in ga izračunamo tako, da delimo
vertikalno višinsko razliko
z razdaljo, na kateri se je zgodila.
Če torej vzamemo metrsko palico
in jo z enim koncem vodoravno - za
bolj natančen rezultat si pomagamo
z vodno tehtnico - postavimo na
strmino, lahko na drugem koncu
z drugo palico, ki je nanjo
pravokotno postavljena od tal,
kjer stojimo, odčitamo njeno
višinsko razliko, na primer 30 cm.
Višino (30 cm) delimo z dolžino
palice (100 cm) in pomnožimo
s 100, da dobimo rezultat
v odstotkih (30 %).
Priporočljiv maksimalen naklon
za trato v vrtu je 45-50% strmina
(približno 25°). Kar je več, zahteva
posebno in drago orodje ter
veliko previdnosti in napora ob sami
košnji, zato je strmejše terene bolje
zasaditi s pokrovnimi grmovnicami,
oblikovati skalnjak ali urediti terase.
terena, zato bodite ob nakupu kosilnice za brežine še posebno pozorni
na specifikacije glede naklona, saj se
uporabljajo različne enote.
Če bi se radi izognili košnji trate na
strmini, so za ureditev brežine številne zanimive možnosti. Za vse vrste
strmin je značilno, da padavinska
voda v tleh veliko hitreje odteče. Na
močno osončenih delih je zato še
zlasti pomembno, da poskrbite za
ustrezen izbor rastlin, ki imajo globok
koreninski sistem in bodo zato zadržale zemljino ter lažje prenašale sušo
in pripeko. Pogosta izbira je trajna
ozelenitev z zasaditvijo trajnic in še
raje pokrovnih grmovnic. Nekaj še
posebno primernih rastlin za brežine
najdete v tabeli na naslednji strani.
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Rastline za brežine
Sončne brežine

Ime
krčnica
Hypericum patulum

nizki venčkar
Stephanandra incisa 'Crispa'

plazeča panešpljica
Cotoneaster dammeri

plezava hortenzija
Hydrangea petiolaris

plazeči brin
Juniperus horizontalis 'Glauca'

pokrovne vrtnice

Senčne brežine

Rosa sp.

bršljan
Hedera helix

debelačka
Pachysandra terminalis

kosteničevje
Lonicera nitida, Lonicera pileata

plazeča trdoleska
Euonymus fortunei

valdštajnija
Waldsteinia ternata

zimzelen
Vinca minor

Priprava tal

Na strmini, kjer si želite čim manj vzdrževanja, teren ob zasajanju dobro pripravite: tla naj bodo brez plevela, strmina naj
bo gladko oblikovana in v obliki črke S - z
zaobljenim zgornjim in spodnjim robom
-, morda poskrbite tudi za členjenje na
terase in podobno. Izberite ustrezne sadike in razdalje sajenja, za rastline pa boste
že v začetku zelo dobro poskrbeli, če jih
boste dobro pognojili in površino prekrili
z zastirko proti plevelu. Za ta namen se
na brežinah običajno uporabljajo posebne tkanine ali folije, ki prepuščajo vodo
(na primer covertan in ecotex). Pokrovne
rastline tako prekrivko v nekaj sezonah
prerastejo, vam pa bo prikrajšano pletje
plevela, ki je sicer potrebno vsaj v začetni
fazi rasti izbranih rastlin.
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Značilnosti

Priporočila za gojenje

zimzelen grm, cveti rumeno

humozna tla, primerna tudi
za polsenco

močno se razrašča, cveti belo,
lepa jesenska barva

vlažna tla

dobro prenaša rez, več sort

primerna tudi za polsenco

zelo košata, lepo cveti

vlažna tla, za sonce in senco,
ne mara apnenca v tleh

počasne rasti

za suha tla

razne sorte

sadimo v skupine

žal je vsaj v prvih letih zelo počasen
pri rasti

primerna tudi za polsenco,
lahko pleza ob opori

pokrovna trajnica

primerna za sonce in senco

košata pokrovna grmovnica
z močnimi koreninami

L. nitida je zelo lepa, če jo
oblikujemo z rezjo; L. pileata je nižja

več sort in barv listov

primerna za sonce in senco,
lahko pleza ob opori

zimzelena trajnica, cveti rumeno

primerna tudi za polsenco

zimzelena trajnica, cveti vijolično

razrast je neenakomerna,
zato ga svetujemo "za zraven"

Členjenost vrta
v terase

Strm teren lahko preoblikujete tudi v
terase in tako pridobite členjene manjše kose ravnega zemljišča. To je za
doživljanje in uporabnost vrta lahko
zelo slikovita možnost, ki prostor tudi
optično poveča. Vrt v terasah omogoča vsebinsko popolnoma različne
dejavnosti na manjšem tlorisu, saj
večje ali manjše višinske razlike ter
omogočen ali omejen dostop na posamezne dele vrta iz določene smeri
gradi zgodbo celote. Širina police in
višinska razlika med dvema terasama
je odvisna od strmine prvotne brežine
in oblike členjenja vrta. Višinsko razliko 50 centimetrov lahko s pridom

uporabite za sedenje in tako posebnih
klopi v vrtu morda sploh ne boste
potrebovali. Skupina nizkih zidov,
ki niso nujno konstrukcijsko zahtevni - na položnih brežinah jih morda
lahko uredite tudi sami -, je vsekakor
lepša rešitev od dobro znanih betonskih škarp, ki so drage in včasih tudi
neestetske. Izbirate lahko torej med
različnimi materiali, še najlepše pa so
kombinacije kamna, lesa in posajenih
rastlin.

Zelenjavni vrt
v terasah

V sodobno urejenem vrtu v obliki
teras lahko načrtujete tudi uporabni
del vrta in tako izkoristite princip

zgoraj

Strm teren lahko oblikujemo
v različne tipe teras. Tu je navdih
za ureditev poglobljenega vrta.

zgoraj desno

Po brežini si od spodaj navzgor
sledijo večje skale k manjšim – za
lep kontrast je z rastlinami prav
nasprotno.

spodaj

Zelenjavni vrt v obliki dvignjenih
gredic olajša delo z rastlinami in
popestri okolico hiše.
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spodaj desno

Betonski oporni zidovi so lahko tudi
zelo zanimivi. Rastline, ki rastejo po
zidu ali se povešajo čezenj, ukročeni
naravi dodajajo poseben pečat.

visoke grede, torej gojenje sadja,
zelenjave in zelišč brez sklanjanja.
Izberite dobro osončeno brežino, ki
jo s terasami razdelite v posamezne
manjše enote in tako ustvarite mozaik
uporabnih in okrasnih rastlin. S tem
boste poskrbeli za ekološko pestrost in
ravnotežje v vrtu.

Suhozid
in skalnjak

Suhozid je zložba skal, ki jo brez veziva
(malte) s pridom lahko uporabite za
obrobe gredic in oblikovanje teras na
manjših višinskih razlikah. Širina in
višina suhozida naj bo največ v razmerju 1:2, pri čemer stabilnost povečate
z nagibom suhozida proti brežini, ob

izgradnji pa zadaj uredite tudi drenažno
nasutje. Suhozid lahko zelo lepo kombinirate tudi z brežino v obliki skalnjaka,
pri čemer se skušajte približati pravilu,
da rastline in skale razporedite po prostoru v razmerju 1:3. Bolje je namreč
imeti več skal in peska kot veliko
rastlin, pod katerimi se skale povsem
izgubijo.
Rastline in skale združujte v posamezne skupine, na robovih motiva
uporabljate višje rastline in grmovje,
v osrednjem delu pa manjše cvetlice.
Skale do dveh tretjin njihove velikosti vkopljite v podlago, da zagotovite
njihovo stabilnost, in šele po ustrezno
pripravljenem terenu zasadite rastline.
Kjer na koncu še ostane gola prst, jo
prekrijte s peskom.
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