Trave - posebne trajnice
za posebne namene
Med trajnicami zavzemajo trave posebno
mesto. Na sceno so tudi pri nas prišle, ko so
se mnogi zasitili kričečih barv gorečk in
bršljank po naših balkonih in rdečih salvij in
begonij, pa rumenega tagetesa in živobarvnih
mačeh, ki so se masovno sadile po naših
javnih zelenih površinah. Vsako pretiravanje
prej ali slej povzroči iskanje prav nasprotnih
rešitev. Barve z balkonov, iz vrtov in iz javnega
prostora sicer niso izginile in tudi ne bodo. A
poleg živih barv so se uveljavile tudi nežnejše
in manj izrazite. Tako nastaja čedalje več
umirjenih vrtnih kreacij. V njih včasih trave
prevzemajo že kar vodilno vlogo.
Trave še zdaleč nimajo cvetja in
listja tako živih barv, kot mnoge
druge trajnice. Tudi struktura
njihovega listja je bistveno drugačna in tudi njihov stas ali habitus
je mnogo bolj umirjen, včasih že
kar tog. A prav to je tisto, kar
čedalje bolj cenimo. No, ni bilo
vedno tako! Ko sem pred desetletji
skušala slovenske ljubitelje trajnic
(ki jih, roko na srce, ni bilo veliko)
navduševati za trave, sem kar re-

dobje. Poleg tega bo le držalo, da
kdor trajnice in njihovo uporabnost
spozna, pa naj bo to amaterski
vrtičkar ali velikopotezni načrtovalec, se jim zlepa ne bo odpovedal. Široko znanje nam vsekakor ponuja ogromno možnosti
za reševanje vsakršnih vrtnih problemov s pomočjo pravih rastlin na
pravem mestu.
Trajnice na splošno so po mnogih lastnostih izjemno raznolika
skupina rastlin. In trave med njimi
niso nobena izjema.

Trave za različna
rastišča

dno dobila odgovor: ' Kaj trave! To
raste vsepovsod in poleg tega še
nič ne cveti. Tega pač na vrt ne
bomo sadili!'. Sčasoma se je okus
večine spremenil in danes pravimo, da so trave moderne. A
moda se hitro spreminja. Zato sem
prepričana, da trajnice in tudi trave
med njimi ne morejo biti podvržene modnosti, saj njihovih nasadov ne snujemo le za leto ali
dve, pač pa za mnogo daljše ob-

Kot velja za vse rastline, ne samo
za trajnice, je njihovo uspevanje
vedno in povsod odvisno najprej
od rastišča, ki ga imamo na razpolago ali ga morda nameravamo
umetno ustvariti. Jelša ne more
rasti na kraških tleh in naša gorska
arnika tudi ne. Lokvanja na vrtni
gredi ne moremo gojiti in razne
sorte hermelike bodo v močvirnih
tleh hitro propadle. In tudi med
travami moramo za vsako rastišče

posebej poiskati tiste, ki so po svoji
naravi zanj primerne.
Za sušna in skromna tla so recimo primerne vsem poznana siva
bilnica (Festuca glauca), pa vališka
bilnica (Festuca valesiaca) in vejicata kraslika (Melica ciliata). Za
zamočvirjena tla ali robove vodnih
površin lahko uporabimo grejev
šaš (Carex grayi), obrežni šaš (Carex riparia) ali rdečelistno imperato
(Imperata cylindrica 'Red Baron').
Na polnem soncu ali v polsenci
bodo lepo uspevale mnoge sorte
impozantnih trstikovcev (Miscanthus), ki rastejo v gostih in visokih
šopih in trajnega prosa (Panicum),
pa visoki šopi obradov (Andropogon) s prosojno strukturo listja in
cvetnih latov, že poleti cvetoče
kosmatke (Eragrostis) in masnice
(Descampsia), pa jeseni cvetoče
srakoperke
(Muhlenbergia)
pajčolanaste strukture. V gosti
senci bodo lepo uspevale mnoge
druge. Zlasti lepi so tu nekateri
šaši, recimo morovijev (Carex morowii), pa hakonska trava (Haconechloa) v različnih sortah, tudi z
zelo barvitim listjem. Seveda je to le
nekaj primerov iz obsežnega izbora.

Morfološke razlike
med travami

Trajne trave z nežnejšim stasom lahko lepo kombiniramo tudi s cvetočimi enoletnicami, vendar
za stalno urejenost je potreba enoletnice zamenjati vsaj dvakrat letno.
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Trave so si med seboj zelo podobne samo za tiste, ki jih slabo
poznajo, oziroma jih enačijo s travami iz vrtne trate. V resnici se
trave po videzu (torej po morfoloških lastnostih) med seboj lahko zelo razlikujejo. Najbolj opazna
je seveda razlika v višini rasti. Nekatere trave dosežejo višino s
cvetnimi lati vred le kakih 20 cm.
Samo listje pa tudi le 10 cm. Take
so recimo različne bilnice (Festuca) in vilovine (Sesleria). Druge
so lahko visoke tudi 2 m ali še več,
recimo nekateri trstikovci (Miscanthus), obradi (Andropogon) in seveda pampaška trava (Cortaderia). Listje nekaterih je zelo dolgo in
ozko, saj doseže lahko dolžino en
meter ali več, a širino le nekaj
milimetrov. Pri drugih so lahko listi
dolgi le kakih 10 cm ali celo manj.

Tudi širina listov lahko pri nekaterih
vrstah trav doseže 5 cm ali celo
več. Struktura listja je lahko groba,
celo ostra, da se na njih robovih
lahko porežemo, ali zelo mehka in
nežna. Barva listja je lahko različnih zelenih odtenkov od zelo
svetle do zelo temne, a tudi različni
odtenki sive in srebrne barve so
pogosti. Nekoliko bolj redko pa so
trave skozi vso dobo vegetacije
obarvane tudi v druge barve, kot
recimo čisto rumena hakonska
trava (Haconechloa macra 'All
Gold'). Zelo redke pa so v naši
klimi prezimno trdne trave z listi v
rjavi, rjavo-rdeči, bakreni in beli
barvi. Te barve so bolj pogoste pri
travah iz toplejših klimatskih con,
ki se pojavljajo tudi na našem trgu,
a sodijo med 'muhaste' (torej
občutljive in nezanesljive) trajnice,
ki kaj rade hitro preminejo. Med
trpežnimi trajnimi travami pa so
dokaj pogoste tudi različne oblike
pisanosti z vzdolžnimi črtami ali
prečno na list položenimi marogami. Jesenska obarvanost odmirajočega listja v rjavih, rumenkastih, rdečkastih in kremnih odtenkih pa je za trave itak značilna.
In potem takšni posušeni šopi listja in cvetno latje pri mnogih travah
ohrani čvrsto stabilnost še dolgo v
zimo ali celo do pomladi, če ga ne
polomi kak moker sneg. Nekatere
trave pa ohranijo živo listje tudi
pozimi. Zanje pravimo, da so zimzelene, čeprav morda niso samo
zelene, ampak tudi drugih barv.

Uporabnost trav
za različne namene
Najbolj običajna je seveda uporaba trav v vrtnih zasaditvah in v
javnih parkovnih nasadih. A to niso
edine možnosti uporabe. Tiste največje marsikdaj dobijo vlogo dominantne posamezne rastline na
večji travni površini, oziroma nekje
na njenem obrobju. Takšnim
rečemo soliterji. Večje trave se
marsikdaj tudi vključujejo v oblikovanje obrobnih visokih kulis iz
drevja in grmovja. Seveda trave tu
sodijo bolj v ospredje. S travami
bolj velikopotezni načrtovalci oblikujejo tudi večje nasade, lahko iz
ene edine vrste, večjih skupin posameznih, ali z njimi ustvarjajo
mešane nasade trav in cvetočih
trajnic. Še bolj posebni so nasadi
divjih trav in divjih cvetočih trajnic,
ki spominjajo na divje travnike, tiste
torej, ki jih včasih videvamo (oziroma smo jih videvali) v naravi. A to

Angleške in severno evropske vrtnarske razstave so čudovite. A iz njihovih v naše vrtove nikakor
ne moremo direktno prenašati idej. Npr. tale z rumeno hakonsko travo (Haconechloa) pri nas
nujno zahteva senco ali polsenco, pri njih pa lepo uspeva na soncu.
je že 'višja matematika', tako za
načrtovalce, kot tudi za izvajalce in
potem še za vzdrževalce! Mnogo
laže je posamezne trave ali njih
skupine vključiti v mešano gredo
trajnic, kjer bodo spreminjajočo se
sliko skozi večji del leta ustvarjale
tako barvito cvetoče trajnice, kot
tudi bolj umirjene trave. Takšne
grede je seveda možno oblikovati
tako v senci, kot na soncu, le prave
vrste in sorte je seveda treba izbrati.
Nekatere trave lahko vključimo v
obrobne zasaditve vrtnih vodnih
motivov. Z njimi lahko utrjujemo
vodne bregove in se tako borimo
proti eroziji-spodnašanju bregov.
Nekatere trave dobro dopolnjujejo
zasaditve v rastlinskih čistilnih napravah. Tudi v obrobne zasaditve
naravnih
kopalnih
bazenov
vključujemo nekatere trave. Tiste,
predvsem nizke trave, ki imajo
skromne življenjske zahteve, so
uporabne tudi za ekstenzivne ozelenitve streh, same ali v kombinaciji
z drugimi posebno trpežnimi trajnicami.
Marsikatera trava je zelo uporabna tudi v cvetličarske namene.
Tako za domače sveže, kot suhe
zimske šopke, kakor tudi v profesionalnem cvetličarstvu.
Ne nazadnje so trave zelo uporabne tudi za oblikovanje najrazličnejših zasaditev v posodah, na

balkonih in terasah ter pol intenzivnih in intenzivnih zasaditvah
strešnih vrtov. Le vedeti moramo,
da v vrtnarijah vzgojene v šotnici in
potem zasajene v šotni substrat,
izgubijo veliko svoje trpežnosti in
trajnosti. Saj vemo: pri klasičnih
balkonskih zasaditvah, ne glede na
to ali so uporabljene enoletnice ali
trajnice, je treba zamenjati rastni
substrat vsako ali vsaj skoraj vsako
leto. Če želimo v posodah, takih ali
drugačnih, oblikovati res trajen nasad, moramo uporabiti našo navadno domačo vrtno prst, a res
bogato pognojeno s kompostom
ali kompostu podobnim gnojilom
in potem vsako pomlad gornjo
plast zemlje obogatiti z organskim
gnojilom. Potem kemija ne bo niti
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potrebna, saj bodo rastline tudi
brez nje dobile dovolj hranilnih snovi. Tudi kemija namreč pomehkuži
trajnice, da postanejo manj trajne.
V vrtnarstvu, vrtnem in krajinskem oblikovanju so trave torej zelo pomembna, velika in
raznolika skupina trajnic. Zato
prav gotovo niso le modna
muha. Bolj ko jih bomo spoznali,
bolj se bodo zasidrale v splošno
uporabo in bolj jih bomo cenili.
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