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Cvet z veliko
simbolnimi pomeni
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Trajnica meseca: orlica

Orlice so elegantne trajnice z ostrogastimi zvonastimi cvetovi, ki vnesejo
šarm v zgodnjepoletni vrt. Zaradi lepih
cvetov in tudi same rasti so bile dolgo
najbolj priljubljene vrtne trajnice, še
posebno na kmečkih vrtovih. Ime so dobile po nenavadnem cvetu, ki spominja
na orlovske kremplje in zakrivljen
kljun. Nekateri so nasprotno v njegovi
obliki videli skup golobov, zato so cvetlici vzdeli ime golobica ali kolumbina.
Vse od antike so ji pripisovali različne
simbolne pomene – v antiki je bila simbol ljubezni, iz nje so pripravljali ljubezenske zvarke, saj je slovela kot močan
afrodiziak. V krščanski ikonografiji zaradi oblike cvetov simbolizira svetega
Duha, včasih pa jo vidimo upodobljeno
tudi v različnih motivih žalovanja in
smrti.
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e gručasto rastoče trajnice živijo le
nekaj let. Njihovi cvetovi se začnejo
odpirati spomladi in vztrajajo do poletja. So zelo različnih barv, veliko je dvobarvnih in so nepogrešljivi v spomladanskih
in zgodnjepoletnih šopkih in aranžmajih,
medtem ko za sušenje niso primerni.
Poleg cvetov so zanimivo oblikovani tudi listi,
ki že zgodaj spomladi pokukajo iz zemlje.
1. Orlice cvetijo dolgo, nekatere med njimi tudi po mesec dni. Že poleti se iz cvetov razvijejo rjave semenske kapsule in
se na vrhu razpočijo. Veter seme raznese
na vse strani, tako da lahko naslednjo
pomlad okoli matične rastline opazimo
veliko novih sejancev.
2. Orlice so lahko različnih velikosti. Visoke sorte zrastejo celo do 120 cm, nižje pa le do 20 cm. Te lahko sadimo v skalnjake, če je zemlja dovolj vlažna in bogata s hranili.
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Orlice, po latinsko Aquilegia, uvrščamo v
družino zlatičnic, Ranunculaceae, kamor
spadajo ostrožniki, svetilke in še več drugih
trajnic. S svojimi 70 vrstami so razširjene po
vsej severni polobli, štiri vrste so samonikle
tudi v Sloveniji, in sicer Aquilegia atrata,
Aquilegia nigricans, Aquilegia einseleana
in Aquilegia vulgaris. V naravi rastejo v dobro odcednih tleh, na sončnih ali polsenčnih
rastiščih.
Nadzemni deli orlic zrastejo iz dolge, mesnate korenine, zato je orlice težko deliti.
Uspešneje in lažje jih razmnoževati s semenom. Spomladi in zgodaj poleti se na steblih, ki se ponavadi dvigajo visoko nad deljenimi listi, razvije množica cvetov. Orlice
dolgo cvetijo, nekatere med njimi tudi po
mesec dni. Že poleti se iz cvetov razvijejo
rjave semenske kapsule in se na vrhu razpočijo. Veter seme raznese na vse strani, tako
da lahko naslednjo pomlad okoli matične
rastline opazimo veliko novih sejancev. Ker
se orlice rade medsebojno križajo, moramo
sorte, če želimo, da se njihova prvotna barva ohrani, saditi ločeno.

Kje jih sadimo
V naravi rastejo orlice tudi na sončnih rastiščih, v vrtu pa jih ponavadi sadimo na hladnejša mesta. To so polsenčne lege, kjer bodo lepo uspevale v podrasti visokih dreves
ali kot družba grmovnicam. Prenašajo tudi
sonce, vendar v delni senci cvetijo dlje,
hkrati pa barve cvetov ostanejo bolj izrazite.
Na odprtem oziroma na sončnih legah moramo poskrbeti, da bodo tla zadosti vlažna.
Priporočljivo je, da sort, ki zrastejo višje (orlice so lahko visoke samo 20 cm, nekatere
med njimi pa celo presežejo meter), ne sadimo na vetrovna in izpostavljena mesta, saj
bodo tam potrebovale oporo.
Najbolj jim ustreza bogata, vlažna prst, ki je
dobro odcedna. Težka tla za orlice niso priporočljiva. Težko prst izboljšamo tako, da
dodamo kompost, nekaj peska, če komposta nimamo, lahko primešamo šoto.
Nizke sorte sadimo 15 do 30 cm narazen,
više rastoče pa 30 do 45 cm narazen. Primerne so za vrtne grede, skalnjake ali kot

3. Orlice sadimo na vrtne grede, skalnjake ali v podrast dreves in grmov. Na fotografiji so v družbi modro cvetoče krvomočnice, Geranium 'Brookside', in
mehkodlake plahtice, Alchemilla mollis.
4. Orlica je ime dobila po nenavadnem
cvetu, ki spominja orlovske kremplje in
zakrivljen kljun. Nekateri so nasprotno
v njegovi obliki videli skup golobov, zato so cvetlici vzdeli ime golobica ali kolumbina.

podrast dreves in grmov. Na vrtnih gredah
so lepe v družbi ostrožnikov, krvomočnic,
perunik (Iris), mačje mete, potonik, svetlina
in drugih trajnic. Sadimo jih v skupinah, po
tri ali več rastlin enake sorte skupaj, da bodo
prišli do izraza tako njihovi listi kot cvetovi.

Oskrba
Zemlja, v kateri so posajene orlice, se ne
sme nikoli popolnoma izsušiti, zato je priporočljivo, da smo v poletnih mesecih pazljivi
in jih po potrebi zalivamo. Še bolje je, da že
ob sajenju naredimo zastirko iz mletega lubja, komposta ali kakšnega drugega organskega materiala, ki bo preprečeval čezmerno izsuševanje tal.
Orlice imajo rade s hranili bogata tla, zato
jih vsako pomlad, ko začnejo lističi rasti in se
razvijati, pognojimo z dobro uležanim hlevskim gnojem, kompostom ali mineralnim
gnojilom. Pozneje jih lahko malo pognojimo
še tik pred cvetenjem, vendar ne prvič ne
drugič ne smemo pretiravati.
Po cvetenju lahko semenske glavice odstranimo, če ne želimo, da bi se orlice preveč zasejale po vrtu oziroma po gredi. To storimo
tudi, če želimo ohraniti prvotne barve sort,
saj se rade skrižajo. Orlice najlažje razmnožujemo s setvijo, lahko pa tudi z delitvijo.
V tleh, kjer voda zastaja, korenina pozimi
rada zgnije. Poleg tega je večja nevarnost
glivičnih bolezni. Drugače pa so to precej
nezahtevne trajnice in bodo lepo uspevale,
če jim bomo našli ustrezno mesto.
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