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Ekstremi rodijonenavadne oblike
Piše: Kristina Ravnjak
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uščava le 
redko ozeleni, 
tam skorajda 
ni življenja. 

Pomanjkanje vode, visoke dnevne 
temperature in mrzle noči omogočajo 
preživetje le redkim izjemam. Za živali 

Zasnovati puščavski vrt zahteva mnogo znanja in iznajdljivosti, 
predvsem pa je v našem podnebju pomembno, da puščavske 
rastline zaščitimo pred dežjem. Navadno tak vrt ustvarimo kar 
pod streho zimskega vrta ali rastlinjaka.P
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in rastline, ki prebivajo v puščavskem 
ekosistemu, je nujno, da se na življe-
nje v teh ostrih razmerah posebej pri-
lagodijo. Živali so večinoma aktivne 
le ponoči, rastline pa imajo pogosto 
zelo dolge in globoke korenine ali pa 
močno razvejene in tik pod površjem, 
kar jim omogoča, da pridejo do vode 
tudi ob rosi. Listi so majhni, pogosto 
v obliki iglic ali trnov, da izgubljajo 
čim manj vlage in kot zaščita pred 
žejnimi živalmi. Proces fotosinteze 
lahko prevzame tudi samo steblo in 
rastlina živi brez listov. Po videzu se 

levo
Južna Afrika, kjer med skalami 
vzniknejo rastline nenavadnih oblik

spodaj
Puščava, kjer vode preprosto ni, je lahko 
navdih za svojevrstne vrtove, ki jih 
imenujemo tudi suhi vrtovi.
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puščavske rastline od preostalih pre-
cej razlikujejo ravno zaradi drugačnih 
rastnih pogojev.
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Rastlinske  
posebnosti in vzgoja
V puščavskem vrtu rastejo rastline 
suhih in polsuhih območij, ki jih 
imenujemo tudi kserofiti. To so kak-
tusi, sukulente, mesemsi, bulbe ter 
rastline tropsko-višinskega, tropsko-
-savanskega, tropsko-polpuščavske-
ga, subtropskega in mediteranskega 
pasu. Gre za rastline, ki pri nas na 
prostem ne prezimijo, zato jih številni 
ljubitelji in zbiratelji gojijo v zaprtih 
prostorih. Pri vzgoji puščavskih rastlin 
je treba upoštevati naravne vremen-
ske cikluse. Zimski počitek traja od 
začetka oktobra do konca marca, pri 
temperaturi od 6 do 14 stopinj Celzija. 
Aprila pričnemo postopoma zalivati. 
Vegetacijsko obdobje tako traja od 

Utesnjeni in prezebli 
zacvetijo

Nekateri kaktusi lahko že zelo majhni 
zacvetijo, veliko pa je tudi takih, ki 
jih je težko pripraviti do cvetenja 

in bo na prvi cvet treba čakati tudi 
več let. Kaktusi cvetove poženejo na 
novih izrastkih, da pa bi spodbudili 

tvorbo cvetov, bodičaste rastline 
potrebujejo zimsko mirovanje  

v hladnem prostoru. Drugi dejavnik, 
ki prav tako lahko pospeši cvetenje, 

je velikost lončka: če so korenine 
nekoliko utesnjene, bo kaktus  
zacvetel prej, kot če je posajen  

v velik lonček.
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Pogosto v puščavski vrt v smislu slogov-
nega nasprotja umestimo tudi večji ali 
manjši vodni motiv, prava atrakcija pa 
je tudi postavitev ognjišča. V vrtu Baja 
v Arizoni je Martino obliko kaktusov v 
ozadju prenesel v jekleno konstrukcijo, 
ki dopolnjuje to posebno ognjišče.

Puščavski vrt  
pri nas
Z izjemo zasaditve nekaterih kaktej in 
sukulent v Primorju je puščavski vrt 

primeren le za v rastlinjak oziroma 
zaprt zimski vrt. Nekateri ljubitelji 
sukulent puščavski vrt tako zasnujejo 
v visokih gredah, ki imajo na dnu 
debelo osnovo iz gramoza, na katero 
je nasuta mešanica zelo prepustnega 
substrata za kaktuse, po vrhu pa je 
prst prekrita še z drobirjem. Takšne 
grede so lahko v ogrevanem zimskem 
vrtu, ki je v sklopu hiše, ali v poseb-
nem rastlinjaku, ki ga je pozimi treba 
ogrevati, tla in stene v takšnem pušča-
vskem vrtu pa morajo biti ustrezno 
izolirane.

spodaj
Barve sten in peska veliko pripomorejo  
k lepšemu videzu puščavskega vrta.
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Kdor je zadovoljen z majhnim, lahko 
v večjem ali manjšem loncu ustvari 
puščavski vrtiček za dekoracijo pole-
tnega balkona ali terase, a ga mora 
ob neprimernem vremenu postaviti v 
zaprt prostor.

Bi kljub vsemu radi, da je vaš pušča-
vski vrt zasnovan na prostem? 
Svojevrsten puščavski vrtni motiv 
lahko ustvarite s pretežno uporabo 

spodaj
Sukulente sadimo v dobro prepustno 
zemljo, ki vsebuje del peska ali drobirja 
in tri dele prsti za lončnice z manjšo 
primesjo ilovice, ali pa nabavimo zemljo 
za kaktuse.

FO
TO

: S
hu

tt
er

st
oc

k

spodaj
Puščavski vrt v loncu je lahko vir cvetočega 
navdiha, če vanj posadite delospermo.
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Pravilna oskrba
•Ko zalivamo sukulente, posajene v 
lonček, po vsakem zalivanju odlijmo 

vodo, ki se je nabrala v podstavku, 
saj jih prav zastajajoča vlaga  

najpogosteje uniči.

•Pozimi prostor, v katerem so kaktusi 
in druge sočnice, ob lepem sončnem 

vremenu obvezno prezračimo.

•Kaktusi, ki jih bomo ob topli pomladi 
postavili ven, potrebujejo kakšna 
dva tedna prilagajanja na zunanje 
okolje, zato jih sprva s senčenjem 
zavarujmo pred žgočim soncem.

•Med bodicami kaktusov se sčasoma 
nabere prah, ki ga je najbolje  

odstraniti s tršim čopičem ali z zelo 
mehko zobno krtačko. Pri čiščenju 
pazimo, da ne poškodujemo bodic.

•Sukulente začnemo gnojiti spomladi 
in prenehamo ob koncu poletja.

levo
Kaktuse v vrtnih nasadih, kakršen je ta 
v Kaliforniji, največkrat kombinirajo z 
drugimi sukulentami, med katere spada 
tudi aloja. Te rastline namreč uspevajo 
v podobnih razmerah kot bodičaste 
lepotice in obenem poskrbijo za bolj 
živahno podobo nasada.

Puščavski vrtovi 
po svetu
Puščavski vrt se od preostalih vrtov loči 
predvsem po izboru rastlin. Najboljši 
način, da jih spoznamo, pa je obisk 
botaničnega vrta, še posebej, če imamo 
možnost obiskati kak tuj botanični vrt, 
ki ima večjo zbirko teh rastlin tudi na 
prostem. Eden takih je puščavski bota-
nični vrt v mestu Phoenix v Arizoni.

Oblikovni principi
Steve Martino je znan krajinski arhi-
tekt, ki v Ameriki ustvarja čudovite 
puščavske (zasebne) vrtove. Avtohtone 
puščavske rastline in arhitekturne ele-
mente postavlja v povezavo, ki jo opiše 
kot "plevel in stene". Gre za povezavo 
narave in človeka, bivalnega vrta in 
okoliške puščavske krajine. Vrt Palo 
Cristi ima lep primer take postavitve: 
čiste linije oranžnega zidu po vzoru 
arhitekta Luisa Barragána in pred njim 
koničaste puščavske rastline. Oblika 
rastlin je na tak način posebej poudar-
jena in izpostavljena kot na odru.

zgoraj
Kaktusi se od drugih sukulent razlikujejo 
po blazinicam podobnih stebelnih 
izrastkih - areolah, iz katerih poganjajo 
bodice ali dlačice. Ker kaktusi nimajo 
listov, fotosinteza pri njih poteka  
preko stebla.
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desno
Med najbolj znane listne sukulente, ki  
pa niso kaktusi, spadajo agave in aloje, 
ki jih srečamo v Južni Afriki. FO
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sredine aprila do sredine septembra. 
Rastlin ne dognojujemo, preventivno 
jih škropimo proti škodljivcem pozno 
spomladi in pred zimskim počitkom. 
Ker ima lahko vsaka rastlina svoje 
zahteve, je dobro, da pri specializi-
ranem prodajalcu eksotičnih rastlin 
povprašamo, kako pravilno ravnati s 
posamezno rastlino.
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Najvišji, najtežji in 
najmanjši

•Najvišji samostojno rastoč kaktus je 
Carnegia gigantea. Največja doslej 
odkrita rastlina je v višino merila 

merila 24,4 metra, to vrsto kaktusa 
pa najpogosteje najdemo v ZDA,  
v nacionalnem parku Saguaro  

blizu Phoenixa v Arizoni.

•Najtežji kaktus je Lemaireocereus 
weberii, ki raste v Mehiki. Zraste do 

10 metrov visoko in lahko požene tudi 
več kot 100 vej. Znan je le podatek  
o teži ene odlomljene veje, dolge  

5,5 metra: tehtala je 770 kilogramov.

•Najmanjši kaktus je Blossfeldia  
liliputana, katerega trup ne preseže 
enega centimetra v širino in višino. 
Raste v Argentini in Boliviji na nad-

morski višini okoli 1500 metrov.

levo
Kaktusi in druge puščavske rastline pri 
nas najbolje uspevajo v rastlinjakih, kjer 
so izpolnjeni vsi pogoji za nemoteno 
rast: od visoke temperature, ustrezne 
razsvetljave, suhega ozračja do ustrezne 
drenaže. Za varnost v takšnih vrtovih je 
treba poskrbeti z dovolj širokimi potmi.

desno
Tisti, ki imajo doma puščavski vrt ali 
gredo, bodičaste okrasne rastline sadijo 
v mešanico zelo prepustnega substrata 
za kaktuse, po vrhu pa je prst prekrita še 
z drobirjem.

FO
TO

: S
te

ve
 G

un
th

er

spodaj
Vrt kontrastov: na eni strani vodni 
motiv za osvežitev, na drugi pa rastne 
razmere, ki omogočajo rast puščavskim 
rastlinam.
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skal, kamnov in peska ter zasaditvijo 
manjših rastlin, kot so različne homu-
lice Sedum sp., netreski Sempervivum 
sp., Delosperma sp. in nekoliko večje, 
kot sta bodoglavec Echinops sp. in 
možina Eryngium sp. Pri tem naj bodo 
rastline le posamezni poudarki celo-
tne postavitve. Navsezadnje so tudi v 
puščavah rastline le redek in dragocen 
okras.


