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Zgled za vrt
poiščimo pri najboljših
Piše: Kristina Ravnjak
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Narava kot
simbol svobode

rancoski
baročni vrtovi s popolno
simetrijo in
striženimi
rastlinami so nastajali s sporočilom
nadvlade nad naravo, angleški krajinski slog pa je kot ideal izpostavil nedotaknjeno naravo.

Angleški vrtovi so se začeli vidno
razvijati ob koncu baroka in fevdalne
dobe v 18. stoletju. Krajinski slog je
v Angliji popolnoma zasenčil druga
obdobja vrtne umetnosti, čeprav je

bila ustvarjalnost njenega vrtnega
oblikovanja že prej, pa tudi potem,
zelo pestra in bogata. Drugačen način
mišljenja novega in gospodarsko
močnega sloja bančnikov, industrialcev, trgovcev, ladjarjev in zemljiških
veleposestnikov se je najprej pojavil v
slikarstvu in pesništvu, nato so sledile
spremembe tudi v vrtni umetnosti.

levo
Krajina angleškega podeželja je
s številnimi drevesi idilična, kar
oblikovalci vrtov s pridom uporabljajo
pri ustvarjanju vtisa mogočnosti in
slikovitosti vrtnega prostora.

desno
Podeželski pridih pričarajo
s samosevnimi rastlinami
zarasle stopnice.

Foto: Shutterstock

spodaj
Priznajte, da bi bilo z ograjo škoda
zastreti takšen pogled. Jarek ha-ha,
ki so si ga omislili Angleži, predstavlja
spuščeno prepreko. Ta omogoča
neprekinjen pogled na okoliško krajino.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

F

Anglija, kjer vsako leto priredijo odmevni vrtnarski dogodek
Chelsea Flower Show, velja za svetovno velesilo v oblikovanju
vrtov. Zakaj je angleški vrt tako poseben?
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Foto: Shutterstock

Foto: My.chicagobotanic.org

Foto: Shutterstock

zgoraj
Angleški pridih lahko iščemo tudi v imenih izbranih rastlin, na primer srobot sorte ‘Princess Diana’, ostrožnik Delphinium elatum
‘Royal Aspirations’ ali vrtnica sorte ‘Queen Elizabeth’.

Med značilnosti krajinskega sloga štejemo velike tratne ploskve, vijugave
poti, gričasto oblikovan relief zemljišča, vodni motiv z valovito obalno
črto, ki se izgublja v daljavi, drevje
v gručah ali posamič, ustvarjanje
ozračja v antičnem slogu ter uporabo
arhitekturnih členov, kot so mostovi,
antični templji, obeliski, paviljoni ...,
in skulptur kot vidnih poudarkov oblikovane krajine.
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Jarek ha-ha

Krajina angleškega podeželja je s prostranimi pašniki in ostanki gozdov prav
idilična, kar so takratni ustvarjalci vrtov
s pridom uporabili tudi pri ustvarjanju
vtisa mogočne odprtosti že tako velikega vrtnega prostora. Da pašna živina ne
bi zašla na skrbno urejen del vrta pred
dvorcem, so uporabili princip, imenovan ha-ha jarek. Gre za prepreko oziro-

ma zid, ki je v prostor umeščen spuščeno ob izkopanem jarku, kar pa omogoča
neprekinjen pogled na okoliško krajino.

Prehod v 19. in
20. stoletje

Pri vrtovih v čistem krajinskem slogu,
kjer ni prostora za cvetoče trajnice in
eksotične rastline, gre pravzaprav za

Foto: Hans Bernhard Schnobby/Wikimedia Commons

Foto: Jasna Marin

zgoraj
Za estetiko z angleškim značajem lahko poskrbite tudi z vodnimi motivi ali
skulpturami. Vendar z njimi ne pretiravajte.

cela posestva, zato tega sloga direktno
ne moremo prenesti v oblikovanje današnjih vrtov, ki so praviloma precej manjši. Ideologija romantične divje krajine
pa je po zatonu krajšega viktorijanskega
stila z mešanico preteklih stilov in uporabo eksotičnih rastlin v rastlinjakih
ostala. Krajinski arhitekti so se v začetku 20. stoletja začeli ponovno vračati k
bolj pravilnim zasnovam. V ospredje se
postavijo tesna vez hiše z vrtom, čiste

geometrijske zasnove, členjene s terasami, stopnišči in pergolami, jasen formalni okvir vrta in pestro sestavljeni nasadi
v svobodni razporeditvi.

Angleški
cvetlični vrt

Čeprav angleški vrt na prvi pogled
deluje povsem naravno, bo dober

zgoraj
Oblikovalka Gertrude Jekyll si je rada
“sposodila” okolico. V vrtno načtovanje
je z linicami na ograjah in povezovalnimi
elementi vključevala vabljive poglede v
okoliško pokrajino. Tako je vrtu dodala
čar nepredvidljivega in ga vsebinsko
obogatila.

opazovalec spoznal, da gre za zelo
formalen način oblikovanja, kjer ni
nič prepuščeno naključju. Ogrodje
vrta predstavljajo žive meje in zidovi, ki vrt delijo na različno velike
dele.

levo
Razgibana trata, obsežen pogled na
posamezne skupine dreves in vrtni
paviljon v senci krošenj so pogosti
elementi angleškega vrta.

Show v Londonu oblikovalci vrtov
poskrbijo, da so v tednu, ko poteka
razstava, vse rastline, ki jih posadijo na
vzorčne vrtove, v popolnem sijaju. Na
resničnem vrtu je nemogoče vseskozi
imeti takšno razkošje, zato pa je dobro
vrt zasnovati tako, da nas kotički
presenetijo z lepoto v različnih letnih
časih.

Foto: Jasna Marin

Foto: Shutterstock

desno
Na hortikulturni razstavi Chelsea Flower
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S svojo vertikalnostjo ustvarjajo ugodnejše mikroklimatske pogoje in tako
ščitijo rastline. Angleške cvetlične
grede so v horizontalah, ki so po navadi vsaj tri metre široke, obdane s trato
in zasajene z manjšimi grmovnicami,
vrtnicami, večinoma pa s trajnicami.

Sadje, zelenjava,
zelišča in rože

kamnitimi ali glinenimi ploščami.
Grede so simetričnih oblik, lahko
so štirioglate, v obliki loka ali križa.
Osnovna shema vrta se prilagaja
osrednjemu okrasnemu elementu,
pri čemer gre lahko za geometrijsko
oblikovan ribnik ali drug vodni motiv,
kip ali posebej poudarjeno rastlino,
na primer vrtnico v sredini vrta.
Ustvarjen je tudi kotiček za sedenje, od koder je lep razgled na vrt.
Gre za preplet trajnic, enoletnic in
zelenjadnic, z uporabo katerih je na
podlagi odličnega poznavanja rastlin
in občutka za barve mogoče ustvariti
tudi vrt, ki je prava paša za oči. To
dokazujejo dela vrtnih oblikovalcev,
kot so Gertrude Jekyll, Vita SackvilleWest, Lawrence Johnston, Margery
Fish in drugi.

Podeželski vrt je skozi stoletja ohranil
bolj ali manj nespremenjeno podobo.
Ravne poti so običajno tlakovane s

Da bo vaš vrt
bolj angleški

Foto: Jasna Marin

Z opazovanjem in študijem raznih
primerov angleških vrtov lahko
najdemo ideje tudi za vrtove v
Sloveniji, paziti pa moramo, da izbiramo rastline, ki so prilagojene za
naše podnebje. Če vas angleški vrt
navdušuje, imejte na svojem vrtu
več dišečih vrtnic. Ustvarite lahko
tudi večjo pravokotno gredo, v kateri svobodno kombinirajte okrasne
trave in cvetoče trajnice, kot so na
primer potonike, ostrožniki, krvomočnice in druge. Če imate dovolj
prostora, s pomočjo večjih rastlin
in živih mej ustvarite tako imenovane vrtne sobe, kjer ima vsak
košček vrta povsem svoj pridih.
Lahko postavite pergolo ali drugo
vertikalno oporo za vzpenjavke, kot
je srobot. S postavitvijo raznolikih
možnosti za posedanje namenite
pozornost ustvarjanju razgledov iz
različnih zornih kotov. Razmislite
tudi o možnostih odprtih pogledov
na okolico.
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levo
Priljubljen element angleškega vrta so
zelišča, ki vrtu dodajo uporabno noto in
poskrbijo za raznolikost.

Vrtnarjevo razmišljanje

Foto: Jasna Marin

William Robinson, irski vrtnar in pisec,
ki je zagovarjal združevanje rastlin z
upoštevanjem zahtevanih rastiščnih
pogojev, je leta 1883 zapisal: "Vrtnar se
naj zgleduje po slikarju in spoštuje stvari
takšne, kot so. Če želimo iti onkraj puste
geometrije v prizadevanju, da bodo naši
vrtovi slike v pravem pomenu besede,
se navdušujmo nad naravno obliko in
lepoto cvetja ter dreves. Kot je slikarjeva
naloga, da namesto nas vidi in v slikah
ohrani del lepote krajine, drevesa ali
rože, tako je tudi vrtnardolžan, da za nas
ohrani, kolikor je to mogoče v polnosti
naravno lepoto vsega živega."

levo
Grede s samosevnimi enoletnicami,
trpežnimi trajnicami in okrasnimi
travami dajejo občutek polnosti in
divjega razkošja, ki spominja na
angleško naravo.

