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Okrasne trave

Naučijo nas opazovati naravo
Okrasne trave so skupina trajnic, ki jih
še pred dvema desetletjema po vrtovih
skoraj ni bilo mogoče zaslediti. Zdaj je
slika popolnoma drugačna – brez okrasnih trav si vrta, terase, posod ali javnih površin ne znamo zamisliti. Uporaba teh na videz preprostih, za nepoznavalca morda med seboj celo zelo podobnih rastlin se je razmahnila tudi zaradi preproste oskrbe in svojevrstne
oblike rasti, ki zasajenim površinam zagotovi razgibanost.

S

praktičnega vidika so trave preproste
in trdožive trajnice ali enoletnice (v
članku bomo obravnavali le tiste, ki
spadajo med trajnice), ki celo brez redne
oskrbe uspevajo na najrazličnejših rastiščih.
Večina jih raste na sončnih legah, kjer prenesejo tudi zelo suha tla. Spomnimo se samo na travnike v naravi. Najdemo jih tudi v
podrasti dreves in na obronkih gozdov. Takim bodo na vrtu ustrezale senčne ali polsenčne lege. Ko se vrastejo, bodo dolgo lepo uspevale na istem mestu, brez posebnega presajanja ali delitve. Velikokrat jih sadi-

mo na zahtevnejša mesta, kot so brežine,
saj nekatere hitro razvijejo močan in gost
preplet korenin.
Z estetskega vidika trave na vrt ali v park
vnesejo mehkobo, razkošje in gibanje,
učinke, ki jih teže dosežemo z drugimi rastlinami. Gojimo jih predvsem zaradi oblike
rasti – to so šopi suličastih listov najrazličnejših velikosti, oblik in barv. Lepa so tudi
klasasta socvetja, ki so nepogrešljiva tako v
svežih kot suhih šopkih. Okrasne trave so
privlačne večji del leta: od tedaj, ko spomladi iz suhega stržena začnejo odganjati sveži
listi, pa vse dokler sneg ne poleže posušenih stebel s klasastimi socvetji. Posebno zanimive so jeseni. Takrat se jih večina pokaže
v vsej svoji lepoti. Šopi suličastih listov so jeseni v polnem razrastu. Poglede privlačijo v
vetrovnih dneh, ko jih veter upogiba in vrtinči v vseh smereh. V tem času nekatere še
cvetijo, druge so že odcvetele, nekatere so
spremenile barvo in se odele v izrazite jesenske odtenke. Večine zato ne režemo jeseni, temveč jih pustimo, da se posušijo.
Njihove z ivjem okrašene silhuete nam bodo pozimi razveselile marsikatero jutro.

Poznamo več kot 80 različnih vrst trav, ki jih
uporabljamo v okrasne namene, znotraj
vrst pa obstaja veliko število sort. Najbolj
pogosto sajene trave, kot so denimo šaši
(Carex), kitajski trstikovec (Miscanthus sinensis) in japonska perjanka (Pennisetum
alopecuroides), so bile že večkrat opisane,
zato se bomo tokrat posvetili manj razširjenim, ki jih je vredno spoznati.

Rušnata masnica
Rušnata masnica (Deschampsia cespitosa)
najlepše uspeva v malo vlažnih ali celo mokrih tleh. Tudi na cvetlični gredi na soncu ne
bo težav, le zemlja ne sme biti preveč suha.
Sadimo jo lahko tudi v težja vrtna tla. Razraste se do 40 cm v širino. Delimo jo zgodaj
spomladi. Rušnato masnico sadimo v najrazličnejše kombinacije – na soncu je lepa v
družbi ameriškega slamnika (Echinacea
purpurea), dresni (Persicaria amplexicaulis), hermelike (Sedum spectabile). Na
senčnih legah ji godi družba host (Hosta),
rdečelistnih iskrivk (Heuchera 'Palace Pur-
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1. Hakonokloa (Hakonechloa macra
'Aureola') je zanimiva trava za polsenčne lege, ki se odlikuje po rumeno
pisanih listih in upognjeni obliki rasti. Je počasi rastoča in potrebuje nekaj let, da se lepo vraste.
2. Bekica (Luzula nivea) je vednozelena
trava za senčne in polsenčne predele
vrtov. Odlikuje se po svetlo zelenih listih, ki so poraščeni z nežnimi belimi
laski ter spomladi belimi cvetovi. Na
fotografiji v družbi valdštajnije (Waldsteinia ternata).
3. Bodalica (Stipa tenuissima) je ena
najmehkejših trav. Njeni lasasti svetlo zeleni listi so izjemno mehki. Na
fotografiji v družbi rmana in ameriškega slamnika.
4. Rušnata masnica (Deschampsia cespitosa) se odlikuje po ozkih, temno
zelenih listih, ki zrastejo v močan
šop, iz katerega se na začetku poletja
pokažejo cvetna stebla s srebrnimi
socvetji. Ta se v sredini poletja razprejo in postanejo svetlo rjave barve
ter delujejo kot tančica.
5. Imperata (Imperata cylindrica 'Red
Baron') se odlikuje po zanimivih listih,
ki so spomladi, ko začne odganjati, do
polovice zeleni, vrhovi pa so živo rdeče barve. Med letom postajajo listi vedno bolj rdeči, do jeseni, ko se v celoti
obarvajo. Lepa je tudi v posodi.
6. Modra stožka (Molinia caerulea
'Moorhexe') na gredi v družbi kavkaške spominčice (Brunnera macrophylla) in belo cvetoče japonske anemone
(Anemone 'Honorine Jobert').
7. Japonska perjanka (Pennisetum alopecuroides) pomladi. Iz posušenega
šopa najpozneje maja odženejo mladi,
sveži listi. Včasih se zgodi, da del šopa ne ozeleni.

ple'), kavkaške spominčice (Brunnera macrophylla) in drugih trajnic.

Imperata
Imperata (Imperata cylindrica 'Red Baron')
še nima slovenskega imena. Odlikuje se po
zanimivih listih, ki so spomladi, ko začne
odganjati, do polovice zeleni, vrhovi pa so
živo rdeče barve. Med letom listi vedno bolj
rdečijo. Jeseni imperata osuplja v svoji rdeči
lepoti. Njena barva kar žari v jesenskih jutrih. V angleščini jo imenujejo tudi »Japanese Blood Grass«, po barvi listov in izvoru.
Izvira namreč iz Japonske. Tam jo že stoletja sadijo v plitve posode poleg bonsajev.
Razrašča se počasi s plitvimi rizomi, zato
moramo paziti, da je ne posadimo pregloboko. Sprva napreduje počasneje. Zraste
do 50 cm in le redko zacveti. V širino doseže do 40 cm. Ko jeseni nastopi mraz, se listi
posušijo in propadejo, do pomladi, ko spet
bujno odženejo. Najlepše uspeva v vlažni
zemlji, lahko tudi mokri ali na robu ribnika,
ter na polnem soncu. Primerna je za sajenje
v posode, samostojno ali v družbi drugih
trajnic.

Bekica
Bekica (Luzula nivea) je vednozelena trava,
ki raste v podrasti gozdov. Odlikuje se po
svetlo zelenih listih, ki so poraščeni z nežnimi belimi laski. Je počasi rastoča in dolgo živeča trava. Iz šopa listov, ki zraste do 40
cm, se aprila razvijejo cvetna stebla z drobnimi snežno belimi socvetji, ki so posebno
lepa v svežih pomladanskih šopkih. Sadimo
jo na senčne in polsenčne predele vrta. Raste v vseh tipih tal, prenese bolj suha tla

pod drevjem, kjer so korenine že močno razraščene. Na takih, zahtevnejših rastiščih jo
sadimo v družbo krvomočnic (Geranium) in
praproti, kot je germanska peruša (Matteucia struthiopteris), ki ravno tako prenese
bolj suha tla. Sorodna vrsta je gozdna bekica (Luzula sylvatica), za katero so značilni
nekoliko širši in bleščeči listi. Šop listov po
videzu spominja na vrh sadeža ananasa. Pri
tej vrsti so olistana tudi cvetna stebla, na
koncu katerih se na začetku poletja začnejo
odpirati kostanjevo rjavi cvetovi. Posebno
zanimiva je sorta 'Aureomarginata', ki ima
rumeno obrobljene liste.

Modra stožka
Modra stožka (Molinia caerulea 'Moerhexe') je okrasna trava, katere okrasna vrednost mi je bila kar nekaj let neznanka. Pred
leti sem v neki strokovni reviji prebrala, da
je to ena izmed lepših srednje visoko rastočih okrasnih trav, vendar me sama rastlina,
posajena v lončku, ni prepričala, posebno
ker se je v posodi razraščala precej slabše od
drugih trav. Vendar je s trajnicami velikokrat tako – nekatere ostanejo neopažene,
vse dokler ne vzbudijo pozornosti v pravi
družbi. Modra stožka me je očarala v kombinaciji z rdečelistno iskrivko (Heuchera
'Rachel'), potem na gredi v družbi kavkaške
spominčice (Brunnera macrophylla) in belo
cvetoče japonske anemone (Anemone
'Honorine Jobert'). Izkazala se je za prekrasno travo, v vseh treh letnih časih. Tvori
gost šop modrozelenih listov, ki odženejo
že zgodaj spomladi. Mladi listi so rumenkasti. V višino zrastejo do 30 cm. Sredi poletja
se iz šopa pokažejo cvetna stebla zanimive
črne barve, na koncu katerih se razvijejo
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ozka purpurno-zelena socvetja. Cvetna
stebla in pozneje listi se jeseni obarvajo
oranžnorumeno, kar daje stožki prav poseben čar. V celoti zraste do 60 cm v višino in
do 30 cm v širino. Sadimo jo na sonce ali v
polsenco, prenese tudi bolj vlažna, celo
mokra tla. Sprva se razrašča nekoliko počasneje, pozneje pa korenine tvorijo zelo gost
preplet, zato jo lahko sadimo na brežine.
Ustrezajo ji tudi kisla tla, zato je dobrodošla
na gredi z rododendroni. Najlepše pride do
veljave, če je posajena v večjih skupinah in
skupaj s trajnicami z velikimi listi.

Bodalica
Bodalica (Stipa tenuissima) je ena izmed
najmehkejših trav. Odlikuje se po lasastih listih, ki so izjemno mehki in svetlo zeleni. Na
začetku poletja se iz šopov dvignejo tanka
stebla s socvetji svetlo rjave barve. Če nas
socvetja motijo, jih lahko odstranimo – ne
režemo jih, temveč šop kar z roko od tal
prečešemo. Na ta način odstranimo rjave in
odmrle liste tudi spomladi.
Bodalica zraste do 40 cm v višino in do 30
cm v širino. Sadimo jo na izrazito sončna
mesta, predvsem pa v suha, lahko celo peščena, vsekakor odcedna tla. Ne prenese
zastajanja vode v njih, posebno zimske mo-

krote ne. Je tudi na meji prezimne trdnosti,
tako da ni rečeno, da bo na pomlad oživela.
Četudi ponavadi ne omenjam rastlin, ki niso prezimno trdne, je bodalica ena izmed tistih, ki jo zaradi njenega mehkega videza
sadimo vsako leto znova, če pač pozimi
propade. Velikokrat se tudi zgodi, da matična rastlina propade, a preživijo sejanci.
Zaradi omenjene lastnosti je ne sadimo na
večje površine. Nepogrešljiva je v posodah
in koritih.

Različna oskrba
Omenila sem le nekaj okrasnih trav. Med
njimi ni prosa (Panicum virgatum), ki je zame še zmeraj ena najbolj elegantnih okrasnih trav in ki se odlikuje tako po velikih
prosojnih socvetjih kot po lepi rasti in zanimivih jesenskih barvah. Po svoji pokončni
rasti in ozkih socvetjih se odlikuje tudi sršica
(Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'),
ki zacveti že poleti, šopi pa dajejo videz prosojnih stebrov. Ta trava je izjemno priljubljena v modernejših zasaditvah.
Okrasne trave lahko sadimo vso rastno dobo, če so sadike v lončkih. Če nimajo koreninske grude, je priporočljivo, da to naredimo spomladi, saj bomo, če bomo presajali
jeseni, prikrajšani za njihova socvetja. Ven-

dar pazimo, da vrst, kot so kitajski trsikovec, japonska perjanka in proso, ne presajamo in delimo prezgodaj spomladi, saj s tem
nekoliko zavremo njihovo rast. Počakamo,
da odženejo, in se šele nato lotimo dela.
Jeseni trav ne režemo, saj nam pričarajo
marsikatero prekrasno zimsko podobo. Da
pa sneg šopov ne bi polomil, je priporočljivo, da jih jeseni povežemo z vrvjo ali kakšnim drugim naravnim materialom. Šele
spomladi, tik preden začnejo odganjati, jih
porežemo do tal. Vednozelenih trav, kot so
šaš (Carex), pampaška trava (Cortaderia
selloana), ne režemo, temveč le odluščimo
oziroma odstranimo poškodovane dele. Tiste, ki so močno raščave, celo agresivne,
kot sta na primer elimus (Elymus) in čužka
ali pisanka (Phalaris), sadimo le v posode ali
na površine, kjer je takšno razraščanje dobrodošlo.
Bolj ko svet okrasnih trav spoznavamo, bolj
se nam razkrivajo njegove raznolikosti. Ob
občudovanju posameznih vrst in sort se naučimo opazovati odtenke zelene in rjave,
začnemo razpoznavati drobne detajle v
obliki rasti in občudovati mehkobo ter gibanje. Naučimo se spoznavati naravo.
Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar

