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Kako so žive meje nastale? 

Obrezovanje poganjkov je popolnoma obi�ajen dogodek v naravi, seveda ne s škarjami ali 
kosilnico, ampak z zobmi paso�ih se rastlinojedov. V miljone let dolgi koevoluciji z rastlinojedi so 
rastline razvile razli�ne prilagoditve na ob�asno odgrizovanje vrši�kov, v glavnem pa je posledica tega 
mo�nejša razrast poganjka pod odgriznjenim delom, kar je povezano z delovanjem rastlinskih 
hormonov. Ta pojav �lovek s pridom izkoriš�a pri umetno oblikovanih živih mejah, z rednim 
obrezovanjem namre� doseže gosto razrast, obrezovanje v pravem �asu pa grmovja tudi ne prizadene 
mo�no. Žive meje so tako, kar se ti�e �lovekovega vpliva nanje, nekje med mejicami in bonsaji. Prve 
�lovek komajda oblikuje, morda le tu in tam nekoliko poreže, druge z zelo pogostim obrezovanjem 
korenin, poganjkov in prirezovanjem listov prisili v pritli�no rast in jih ohranja na robu preživetja. 
Žive meje v urbanizirani krajini so tudi odgovor �loveka na pomanjkanje prostora, so do skrajnosti 
zoženi naravni zastori, ki pa še vedno ohranjajo nekatere funkcije mejic kot ostankov nekdanjega 
gozda. 

Obrezovanje grmovja v obliki ograj sega vsekakor dale� v zgodovino in je bolj stvar zgodovine 
hortikulture. Z razmahom okraševanja vrtov so žive meje, ki so nekdaj krasile le razkošne grajske ali 
samostanske parke, postale tudi sestavni del vrtov ob hišah, ki so bili pred tem predvsem zelenjavni 
vrtovi, danes pa so tudi ti vse bolj namenjeni le okrasu in po�itku in v povezavi s tem je tudi 
vzdrževanju živih mej posve�enega ve� pozornosti. Postale so takoreko� obvezni del urejenega 
okrasnega vrta. 

 
Katere rastline so primerne za živo mejo? 

...bi bilo tipi�no vprašanje v vrtnariji, ko si želimo na hitro oblikovati tovrstno ograjo okoli 
novega vrta. �eprav so nekatere tujerodne rastline, kot npr. klek, s svojo zimzelenostjo in razrastjo res 
bolj primerne za ozke in goste žive meje, bi vseeno kazalo najprej izbirati med doma�imi vrstami, med 
katerimi je vsekakor najbolj priljubljena kalina, za nekoliko širše in manj goste žive meje pa tudi beli 
gaber. Prav dobro se lahko obneseta tudi glog in maklen.  Pušpan, ki je bil v preteklih stoletjih zelo 
cenjen, je zaradi po�asne rasti danes manj priljubljen, pa tudi njegova samoniklost v Sloveniji je 
vprašljiva. Med tujerodnimi vrstami je izbire veliko, v osrednji Sloveniji najpogosteje vidimo 
cipresam sorodne kleke, nekatere vrste �ešmina, forzicijo, ognjeni trn in bleš�e�e kosteni�je. Zavedati 
se moramo, da sajenje tujerodnih vrst vedno predstavlja tudi grožnjo okoliški naravi, saj marsikatera 
od njih lahko postane invazivna. 

�e pogledamo še lesne vrste, ki so se naselile same v nekaterih starejših manj vzdrževanih živih 
mejah in prav dobro prenašajo obrezovanje, lahko ugotovimo, da bi za oblikovanje žive meje lahko 
uporabili tudi marsikatero od njih. Pri vseh je bistveno vzdrževanje, nikakor ne moremo pri�akovati, 
da bomo v enem ali dveh letih oblikovali gosto in visoko živo mejo, potrebna je potrpežljivost in 
redno ustrezno obrezovanje, zaradi katerega je seveda tudi priraš�anje v višino in širino upo�asnjeno, a 
le tako dosežemo ustrezno gosto razrast. Nadaljnje nasvete o oblikovanju in vzdrževanju pa velja 
poiskati v ustrezni vrtnarski literaturi. 

 
Kaj je v njih sajeno in kaj pride samo? 

Kaj je v žive meje nasajeno smo si torej pogledali. To so praviloma grmi ene vrste, ki jih z 
rednim vzdrževanjem lastniki tudi poskušajo ohraniti v približno takem stanju. A takoj po zasaditvi se 
v živi meji za�nejo naseljevati tudi druge lesne vrste in zeli iz okolice, in ker je z njihovim rednim 
odstranjevanjem veliko dela, vrzeli po odstranitvi pa je v�asih naporno zapolniti s »pravo« vrsto, se 
ve�ina lastnikov kmalu vda in z obrezovanjem ohranja le obliko, vrstna struktura pa postaja iz leta v 
leto bolj pestra.V angleški poljudni literaturi lahko zasledimo celo recept za izra�unavanje starosti žive 
meje iz števila v njej zastopanih samoniklih lesnih vrst: na 30 metrih dolžine naj bi vsaka dodatna 
(poleg sajene) samonikla lesna vrsta pomenila za stoletje ve�jo starost. Ocena je vsekakor pretirana, a 
zagotovo pestrost lesnih vrst s starostjo naraš�a. 

Za razliko od prepoznavanja in dolo�anja divjerasto�ih prišlekov v živih mejah, za katere je 
znane dolo�evalne literature dovolj, smo pri sajenih vrstah pogosto v zadregi, saj nikdar ne moremo 



vedeti, od kod je rastlina, ali jo gojijo že od nekdaj in je omenjena v kakem od vrtnarskih priro�nikov, 
ali se je kot grm za žive meje na trgu pojavila šele nedavno. Nadalje je kar nekaj gojenih vrst po 
vegetativnih znakih precej podobnih, zato moramo biti pri dolo�anju previdni in �e se le da, po�akati 
na cvet in plod. 

Med spontanimi lesnimi vrstami naselijo žive meje predvsem nitrofilne (npr. bezeg) in tiste, ki 
dobro kalijo v senci (npr. javori, bršljan, srbot). Na splošno je flora živih meja podobna kot na 
gozdnem robu, v glavnem gre za vrste, zna�ilnice redu Glechometalia in zvez Alliarion in 
Aegopodion, npr. rega�ica, �esnovka, smrdlji�ka, kolen�ek, lisasta mrtva kopriva, diše�a vijolica, 
grenkuljica, pojavljajo pa se tudi »plevelne« vrste ruderalni rastiš�, npr kopriva, krvavi mle�nik, 
enoletni golšec, plaze�i petoprstnik, in poleg njih tudi številne tujerodne vrste, od katerih so nekatere 
prav v živih mejah za�ele svoj osvajalni pohod (npr. mahonija, indijski jagodnjak, lovorikovec, 
thunbergov �ešmin). Na bolj toplih, prisojnih mestih se pojavljajo tudi predstavnice razreda Trifolio-
Geranietea.  

Dejansko se v živih mejah lahko razvijejo enake združbe kot na gozdnih robovih, le da so 
praviloma le fragmentarno razvite. 

Pravzaprav lahko živo mejo obravnavamo kot skrajno zmanjšan gozd, od katerega je ostal le še 
gozdni rob, za katerega pa je znano, da je pomemben življenjski prostor številnim rastlinam in živalim, 
ki jih ne najdemo niti globoko v gozdu, niti na odprtih površinah.  

 
So torej z naravovarstvenega stališ�a pomembne? 

Na prvi pogled se zdi, da je odgovor na zgornje vprašanje lahko le pritrdilen. Žive meje 
predstavljajo oto�ke naravnim podobnih združb sredi urbanizirane krajine, s �imer služijo kot koridorji 
za rastline in živali, tu in tam gotovo tudi kot pribežališ�a redkih in ogroženih vrst. S �isto prakti�nega 
stališ�a so pomembne kot prebivališ�a živali, ki se prehranjujejo s »škodljivci« in tako lahko 
zmanjšajo potrebo po uporabi pesticidov. Vendar pa, �e smo �isto odkriti, pozidane in asfaltirane je le 
nekaj odstotkov Slovenije in prav veliko naravi z ohranjanjem živih meja res ne bomo koristili, narava 
bi enako dobro obstala tudi brez njih. Ohranjamo jih predvsem zaradi sebe, da naredimo pozidano 
krajimo o�esu prijaznejšo in morda tudi zato, da laže opazujemo živi svet v njih. Pomen živih meja je 
torej primerljiv s pomenom pti�jih krmilnic: nesporno so pomembne predvsem v pedagoškem smislu, 
saj nam koš�ke narave približajo na doseg roke. Zato si v tujini tudi naravovarstvene organizacije 
prizadevajo za ustrezno vzdrževanje in ohranjanje živih meja. 

 
Kaj pa žive meje kot grožnja naravi? 

Trditev je na prvi pogled nenavadna. A vendar, ker vemo, da so številne invazivne rastlinske 
vrste v novo domovino sprva prinesli prav kot okrasne rastline, te nevarnosti ne smemo zanemariti. Ob 
tem gre še za ironijo priljubljenih vrtnih rastlin: bolj kot so »hvaležne« (enostavne za vzdrževanje in 
razmnoževanje, hitro in lepo rasto�e ter cveto�e, na nove razmere torej dobro prilagojene), ve�jo 
grožnjo naravi predstavljajo. V središ�u mesta je sicer prava narava tako oddaljena, da se zdi skrb 
odve�, a prav omrežje zelenih površin z živimi mejami lahko predstavlja koridor za invazijo. Pri tem 
pa neredko sodelujejo ptice, ki se s plodovi prehranjujejo in razširjanje semen na ta na�in pospešijo. 
�e pogledamo v podrast ljubljanskih živih mej, se v njej pojavlja že kopica potencialnih invazivk, pri 
katerih je za�etek širjenja v naravi le vprašanje �asa. Take so npr. mahonija, nekatere vrste panešpelj, 
julianin in thunbergov �ešmin, gledi�evka, lovorikovec. Problem sajenja tujerodnih rastlinskih vrst je 
tako še posebej velik na obrobju mest, kjer so potencialna naravna rastiš�a blizu. 

 
So za naravoslovca lahko zanimive? 

Iz vsega zgoraj povedanega je seveda popolnoma jasno, da so žive meje lahko skrajno zanimiv 
in priro�en objekt za naravoslovna preu�evanja. Zaradi njihove socialne in simboli�ne funkcije imajo 
tudi posebno mo�, da prek njih približamo naravo mestnim (bolje re�eno: »urbanim«, odtujenost od 
narave namre� na vasi pogosto ni ni� manjša) ljudem, ki so stik z resni�no naravo že zdavnaj izgubili. 

 
Kaj torej po�eti z živimi mejami? Kako se jih lotiti kot raziskovalnega objekta? Možnosti je 

takoreko� na stotine! Preprosto razmislimo o njihovih najrazli�nejših funkcijah in za vsako od njih 
obstaja kopica metod, kako jo raziskovati. Preden se lotimo raziskovanja, pa nam mora biti predvsem 
jasno, kdo bodo »raziskovalci« (pojem pišem v narekovajih, saj se vse prepogosto dogaja, da se 



u�enci, ki se nekoliko igrajo raziskovalce, ob nekriti�nem mentorstvu neredko postanejo prepri�ani, da 
je ta njihova igra pravo raziskovanje!). Najenostavnejše naloge se da izvesti že z u�enci v nižjih 
razredih osnovne šole, npr. natan�no popisovanje živih mej v kraju ali okolici šole, izvajanje 
enostavnih meritev (višina, širina, dolžina, smer neba, število vrst grmov, število vrst zelnatih rastlin, 
herbarij vrst, ki se pojavljajo v živih mejah, opazovanja živali, ki v živi meji živijo ali jo redno 
obiskujejo...), so pa podobne naloge tudi osnova za vsako podrobnejše opazovanje, ki ga lahko 
izvedejo u�enci višjih razredov osnovne šole ali �lani bioloških krožkov ter posamezni »raziskovalci« 
v individualnih nalogah. Na tej stopnji se lahko spopadejo z natan�no vrstno sestavo žive meje, pri 
�emer so pomembna tudi koli�inska razmerja med vrstami ter ocena, kaj od zabeleženega je sajeno in 
kaj spontano, poskušajo ugotavljati povezave med pojavljanjem spontane flore in favne ter drugimi 
spremenljivkami (mere, starost, na�in vzdrževanja, ekspozicija, oddaljenost od gozda, oddaljenost od 
popolnoma urbaniziranega centra), primerjajo spontano floro žive mej s floro gozdnega roba, 
predvsem pa je dobrodošlo redno spremljanje sprememb v živih mejah, npr. popis stanja vsak mesec, 
razlike se pojavljajo v presvetljenosti, olistanosti, cvetnju oziroma razvoju plodov, živalski združbi, 
�lovekovem vplivu... in primerjava teh cikli�nih sprememb med razli�nimi popisovnimi ploskvami. 
�e menimo, da si lahko omislimo ve�letno opazovanje, potem natan�no izberimo stalna mesta in leto 
za letom spremljajmo, kakšen je letni cikel sprememb in kako se iz leta v leto spreminja (npr. pozno 
olistanje ali cvetenje zaradi nizkih temperatur, širjenje posameznih vrst v živi meji, še posebej 
razraš�anje spontano rasto�ih grmovnih vrst), z ljubitelji in poznavalci ptic se lahko dogovorimo za 
natan�na opazovanja ptic v živih mejah, kar je še posebej zanimivo, �e v njih gnezdijo ali �e tam 
iš�ejo hrano in morebiti na ta na�in nehote razširjajo semena posajene vrste v okolico, v razli�ne žive 
meje lahko postavimo vkopane pasti za plaze�e živali in ugotavljamo, kakšen je neopazni živi svet, ki 
je aktiven predvsem pono�i, v vzorcih prsti izpod žive meje lahko poskušamo najti semena rastlin in 
ugotoviti, od kod so prišla ter kako je števil�nost vrst pri semenih odražena v dejanski floristi�ni 
zgradbi žive meje... 

Zdaj, ko so digitalni fotoaparati tako dostopni in enostavno uporabni, lahko v posameznih živih 
mejah dolo�imo stalne ploskve, ki jih redno, npr. vsak teden posnamemo in nato naknadno iz serije 
posnetkov skušamo ugotoviti dogajanje (razvoj listov posameznih vrst, razraš�anje, razvoj zeli v 
podrasti, izginevanje plodov zaradi ptic...).  

 
Seveda pa lahko pogled na vlogo živih mej v okolju razširimo. Z dobro zastavljenimi anketami 

lahko zbiramo podatke o na�inu vzdrževanja živih mej in to povežemo z že prej zbranimi osnovnimi 
podatki za posamezno živo mejo, merimo lahko nekatere laže merljive fizikalne in kemijske 
parametre, na katere živa meja vpliva (npr. vlažnost, vetrovnost, tudi pH podlage na transektu, ki 
pre�ka živo mejo), spoprimemom se morda lahko z živo mejo kot druga�nim tipom ograje in skušamo 
najti razloge, zakaj imajo nekateri raje živo mejo, kakšen je nasploh odnos do živih meja v okolici, kaj 
ljudi privla�i, navdušuje, moti.... Preverjamo lahko ponudbo sadik za oblikovanje živih mej v 
vrtnarijah, žive meje pa se lahko lotimo tudi z arhitekturnega, urbanisti�nega in estetskega stališ�a. 

 
In kako delo organizirati? Idealno bi bilo, �e skupaj z u�enci razvijemo na�in opazovanja in 

merjenja živih meja, nato pa ima vsak u�enec nalogo, da redno spremlja svoje tri izbrane žive meje, 
podatke pa na koncu sezone združimo in u�enci skupaj izdelajo zbornik »Žive meje našega kraja«. Z 
marjivim delom se lahko približamo monografiji Jennifer Owen (1991), ki na preko 400 straneh 
predstavlja in komentirana opažanja z lastnega vrta, na katerem je na malo ve� kot 7 arih v 15 letih 
opazila skoraj 1800 živalskih in okoli 400 rastlinskih vrst. 

Spet je vse odvisno od �asa, ki smo ga pripravljeni posvetiti temu, števila, motiviranosti in 
znanja u�encev, ki pri tem sodelujejo. Enostavnega recepta kako se stvari lotiti tako ne more biti, vsak 
mentor/u�itelj ga mora prilagoditi svojemu znanju, izkušnjam in svojim u�encem. V na�rtu je tudi 
tematska številka Proteusa ali vsaj serija �lankov o živih mejah, ki bi nam problematiko osvetlili 
podrobneje. 


