Divje kraške trajnice
Za rastline, tudi trajnice, ki jih srečujmo v
naravi, običajno v ljudskem jeziku rečemo, da
so divje. Bolj strokovno korektno jih
poimenujemo kot avtohtone ali še bolje
samonikle. Z Izrazom avtohton sicer
označujemo marsikaj, kar je pri nas že dolgo
domače ali udomačeno, tudi sadno drevje,
poljščine, zelenjadnice in rejne živali. Izraz
'divje' velja za rastline in živali, ki brez
človekove pomoči živijo v naravi. Samonikle
pa so le rastline, ki živijo in se same
razmnožujejo v naravi. O takšnih rastlinah, ki
jih radi sadimo tudi po vrtovih in jih lahko
najdemo tudi v naravi na Krasu, bo govora v
tem prispevku.
Marsikatera samonikla (divja ali
avtohtona) trajnica je že davno
našla pot tudi v vrtove. Kraške med
njimi izstopajo po nekaterih lastnostih, ki so posledica specifične
klime in talnih razmer na njihovih
naravnih rastiščih in jih naredijo
uporabne za nekatere posebne namene in posebne situacije. Večina
med njimi je zelo prilagodljivih in jih
zato srečujemo še marsikje v Sredozemlju in tudi na bolj sušnih in
kamnitih rastiščih v tistih delih Slovenije, ki so hladnejši od Krasa. Ob
tem se moramo zavedati, da kraške
zime brez snežne odeje, ki marsikje
drugje varuje tla pred ostrim mrazom, sploh niso tako zelo mile.
Upoštevati moramo tudi močno

Gredljasti luk (Allium carinatum) je bolj nizke rasti in zacveti šele
ob koncu poletja.

burjo, ki mraz potencira in hkrati
izsušuje rastline in zemljo. So pa na
Krasu zime res malo krajše, a poletja bolj vroča in zlasti na plitkih tleh
izrazito sušna. Zaradi vsega tega
velja, da so samonikle kraške trajnice izjemno trdožive, saj prenašajo
tako oster mraz kot hudo vročino in
zraven še pomanjkanje vode. Kar
torej preživi v kraški naravi, bo
preživelo še marsikje.
Tako se v vrtni kulturi uveljavljajo
mnoge divje kraške trajnice tam, kjer
ne želimo ali nimamo možnosti namakanja, imamo plitva in sušna tla ali
kadar nam je pomembna njihova
lepota, medovitost, morda celo užitnost, izrazit volj ali celo eterična olja
ali zdravilnost.

Največkrat se te lastnosti med
seboj prepletajo in mnoge jih imajo
kar po vrsti hkrati več ali celo vse.
N.pr. žajbelj (Salvia officinalis), ki ga
srečujemo po kraških pašnikih in
zaraščajočih se površinah, a kot
zdravilno rastlino so ga že od nekdaj
gojili na sončnih vrtičkih skoraj pri
vsaki hiši. Zlasti v krajih, kjer ga v
naravi ni bilo. Ta pol grmiček ali pol
trajnica je hkrati lep in ga gojimo tudi
v okrasnih vrtovih, je medovit in ima
močan vonj. Ali pa kraški šetraj (Satureja montana), ki zaseda v naravi
velike površine in iz njega kraški
čebelarji z veliko spretnosti in malo
sreče pridobivajo celo šetrajev med.
Prav tako si je kot okrasna rastlina in
začimbnica utrl pot v vrtove. Tako
žajbelj, kot tudi kraški šetraj gojijo
tudi na večjih površinah in iz njunega
eteričnega olja izdelujejo marsikaj
uporabnega v zdraviljstvu in kozmetiki.
Poleg tistih, ki so že vsesplošno v
uporabi pa jer med kraškimi samoniklimi trajnicami mnogo takšnih,
ki si v vrtove šele utirajo pot. Zlasti
odkar se vedno bolj zavedamo pomena zdravega okolja in se vračamo
k naravi v vseh mogočih smislih in
pomenih. Tudi v estetiki vrtov ne
prevladuje več povsod le izumetničenost, ampak marsikateri oblikovalec in marsikateri lastnih vrta zna
ceniti naravni videz rastlin in jih zna
vključiti v vrtne kompozicije.

Cvetoči travniki

Lasasti beluš (Asparagus tenuifolius) ima rajši zavetje grmičevja, kot žgoče sonce. Njegovo listje je nežno in uporabno
kot zelenje pri oblikovanju šopkov iz poljskega cvetja. Na jesen
razvije rdeče plodove, ki opozarjajo na to rastlino.

Kot odgovor zahtevni angleški
trati, ki v vroči in sušni klimi ni doma
in je ni mogoče oblikovati in zlasti ne
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vzdrževati brez namakalnih naprav
in veliko nege, nastajajo cvetoči
travniki, ali vsaj njih približki. In to
seveda ne samo na Krasu. Pravzaprav na Krasu ljudje večinoma še
ne čutijo potrebe po takšnih travnikih, ker jih bolj ali manj še vedno
najdejo v svoji okolici. Zato pa se
kraške travniške trajnice vključujejo
v oblikovanje cvetočih travnikov
povsod tam, kjer so v kulturni krajini
že izginili in, kjer imamo bolj plitva in
sušna tla in veliko sonca. Takšni
travniki niso samo lepi, pač pa tudi
praktični, saj zahtevajo mnogo manj
vzdrževanja, kot običajne vrtne trate. Res pa je, da ne moremo cvetoče travne preproge kar položiti,
pač pa jo moramo potrpežljivo in
postopoma oblikovati. Še najlaže to
naredimo tako, da na urejeno zemljišče z obdelano, propustno, naravno prstjo bolj na redko posadimo
vnaprej vzgojene sadike travniškega
cvetja. Potem po vsej površini posejemo seme travne mešanice, sestavljeno iz trpežnih travniških trav, ki
bodo vse skupaj povezale. Tam kjer
nimamo možnosti ali ne želimo zalivati niti ob sajenju in setvi, je to treba
narediti zelo zgodaj spomladi, da se
bodo sadike pred poletjem dodobra
vrasle in se bodo tudi trave že
dodobra razvile. Vsekakor je treba
to opraviti, kadar je zemlja dovolj
vlažna ali tik pred dežjem. Drugače
bo treba vsaj takoj po sajenju in setvi
trave temeljito zaliti. Potem pa si
bodo travniške cvetoče trajnice in
trave same pomagale. Naša pomoč
bo v glavnem obsegala enkrat letno
košnjo ob koncu poletja ali celo proti
jeseni, ko bo večina rastlin že od-

Hermelika (Sedum maximum) je zdravilna trajnica, ki raste na
kamnitih terenih in celo na meliščih. V vrtni kulturi ji je vode
kmalu preveč in, če le občasno zastaja pri koreninah, z
odmiranjem da vedeti, da ji rastišče ni pogodu.

Možina (Eryngium) je samosvoja lepotica, bodeča trajnica, ki na
kamnitih in pustih rastiščih s pomočjo globokih korenin prenaša
vsakršno sušo. Vrtnarjem pa dela sive lase, ker ne mara biti utesnjena
v lončkih. Presajanja iz naravnih rastišč pa tudi ne prenaša.

cvetela. Primernih trajnic za takšne
namene je veliko. Naj jih omenim le
nekaj: navadni rman (Achillea millefolium), gredljaasti luk (Allium carinatum), oblasti luk (Allium sphaerocephalon), primožek (Buphthalmum salicifolium), šentjanževka
(Hypericum perforatum), navadni jesenček (Dictamnus albus), haljica
(Petrorhagia saxifraga), vretenčasta
in travniška kadulja (Salvia verticilata
in Salvia sylvestris).

mnogi hodijo prav zanalašč opazovati in fotografirati. Tu in tam bi jo
kdo skušal tudi izkopati in prenesti
na vrt, a to po navadi ni uspešno, saj
ima razvejane in globoke korenine in
v času cvetenja itak ni primeren čas
za presajanje. Pa tudi prepovedano
je, saj je poleg mnogih drugih samoniklih rastlin tudi potonika zavarovana.

Mešane grede trajnic
Kot posamezne, ali še bolje kot
večje ali manjše skupine, pridružujemo drugim vrtnim trajnicam tudi
divje ali samonikle kraške trajnice,
kadar želimo oblikovati nasade nezahtevnih in trpežnih rastlin. Tako
kot v naravi bodo tudi na vrtu zahtevale le malo nege, a poskrbeti
bomo morali za dovolj humusa v tleh
in jih varovati pred neželjenim rastjem – pleveli.

Vrtnarsko vzgojenim trpežnim trajnicam torej lahko pridružimo v okrasne namene tudi veliko različnih samoniklih vrst. V kombinacijah z srednje visokimi travami so nepogrešljive večje ali manjše skupine visokih
kraških lukov, recimo oblasti luk (Allium sphaerocephalon), ki se enako
dobro poda tudi na vrtno gredo, kot
tudi v cvetoči travnik. Glavincev, primernih za vrtno rabo v različnih
situacijah je kar nekaj (Centaurea
alpestris, C. montana, C. rupestris,
C. triumfettii).Tudi skromni navadni
klinček (Dianthus carthusianorum) in
navadni jesenček (Dictamnus albus)
se rada s pomočjo vrtnarjev s travnikov priselita v vrtove in sta že dobila
domovinsko pravico tudi v cvetličnih
gredah ljubiteljev divjih rastlin. Navadna potonika (Paeonia officinalis)
je pa sploh nekaj posebnega s svojim velikim cvetjem. V naravi jo videvamo sicer tudi drugje po grmiščih in zaraščajočih se travnikih, a
na Krasu je najbolj pogosta in jo

Trajnice
za zelene strehe
Med nizkimi samoniklimi trajnicami kraških travnikov jih je kar nekaj, ki
so tako skromne, da jih uporabljamo
brez problemov ne samo v vrtnih
nasadih, pač pa tudi za ekstenzivne
zelene strehe. Sem sodijo seveda
vse samonikle homulice (Sedum) in
netreski (Sempervivum). Pa tudi še
kar nekaj takšnih, ki jih tudi v naravi
najdemo na zelo plitvih in sušnih tleh.
Omenimo le haljico (Petrorhagia),
mračice (Globularia), plažečo sadrenko (Gypsophilla repens) in razne
materine dušice (Thymus).

Prenos
iz narave na vrt
Velika večina divjih trajnic je za
presajanje iz narave zelo težavna.
Mnoge so tudi zavarovane in je
njihovo izkopavanje v naravi itak prepovedano. Po navadi imajo globoke
in razvejane korenine, ki jim služijo za
preživetje v težkih življenskih pogojih
skromnih in sušnih tal. Tudi še zelo
mlade običajno že takoj ko vzklijejo
poženejo korenine v globino in se ne
pustijo presajati. Zato je divje trajnice
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na sploh večinoma priporočljivo
vzgojiti iz semena, če vemo kdaj in
kje nabirati in potem iz njega znamo
tudi kaj vzgojiti. Večina poizkusov je
žal neuspešnih, saj jih ni mogoče
gojiti kot paradižnik ali solato. Poleg
tega je tudi semena pri zavarovanih
prepovedano nabirati, kaj šele izkopavanje rastlin. Zato pa se tisti bolj
avantgardni vrtnarji lotevajo sistematičnega razmnoževanja tudi
mnogih divjih trajnic. Takšne sadike
so najbolj zanesljive in tudi po mednarodni konvenciji CITES jih je dovoljeno dati na trg.
Vsekakor lahko trdimo, da naše
divje trajnice pridobivajo tudi na
vrtnarski vrednosti in uporabnosti.
Zato jih je dobro čim bolje spoznati.
Pri tem nam je v pomoč kaka dobra
strokovna knjiga. Največ podatkov
o njih lahko najdemo v botaničnem
vodniku Mala flora Slovenije, ki je
delo mnogih slovenskih vrhunskih
botanikov. Tam sicer ni slik. A lahko
jih potem poiščemo na spletu, ko
smo vnaprej pridobili o njih nekaj
znanja. Zanašati se samo na splet je
lahko precej negotovo in iskanje
zanesljivih podatkov je lahko mukotrpno delo. Razen seveda, če
obiščemo kako dobro spletno
stran, za katero stoji znan avtor, da
ga morebiti lahko še kaj povprašamo.
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