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Naše rastline so se v bazenu centralne čistilne naprave Nova Gorica že dodobra razrasle in dobro opravljajo svojo funkcijo.

Posebne trajnice
za posebne namene
Svet trajnic je tako raznolik in tako bogat, da
so prav trajnice tiste, ki poseljujejo tudi
prostore z najbolj ekstremnimi rastnimi pogoji
v naši naravi. In ker vrtovi in parki niso nič
drugega, kot oblikovani deli narave, imajo tudi
tu posebno mesto najrazličnejše trajnice.
Če so prav izbrane, lahko uspevajo v bogatih in obdelanih vrtnih
tleh, nekatere tudi v skromnih in
sušnih in tretje spet tam, kjer je
vode v izobilju, torej v močvirjih in
ob vodnih bregovih. Oblikovalci
krajine in vrtnarji za vse te različne
namene izbiramo tako med tistimi
divjimi, kot tudi med požlahtnjenimi
rastlinami.
Običajen in oblikovno skromen
vrt, danes mu radi rečemo tudi
minimalističen, trajnic skoraj ne
pozna. Z minimalnim znanjem lahko v vrtnem centru kupimo kako

titev v prostor zasnoval drugače. Z
njimi bo potenciral tisto, kar narava
in širše okolje že samo po sebi nudi.
To bo počel z naravi prijaznimi
ukrepi in tankočutno vključeval posamezne vrtne elemente, tako žive
kot nežive. Tu imajo seveda glavno
besedo voda, kamen in predvsem
raznovrstne rastline. Prav trajnice
pa so tiste, med katerimi lahko
najdemo primerne za vsakršna tla
in vsakršno rastišče, tudi za vodna,
močvirska in obvodna. Vodna in
obvodna 'krajina' je lahko velika ali
mala. Vedno pa je voda in obvodno
rastlinje tisto, ki nas povezuje z
naravo.

drevo, nekaj grmovnic, malo zemlje v vrečah in malo lubja. Morda
še položimo travno preprogo ali
razprostremo pesek ali gramoz in
vrt ima že skoraj dokončno obliko.
Za večji vrt ali park bodo pač
količine instant 'gradbenih materialov' večje, zasnova pa podobno
skromna in brez duše.
Kdor pa od vrta ali parka
pričakuje več in se zaveda, da je
najprej nujno potrebno spoštovati
naravne danosti in širše okolje, v
katerem oblikujemo novo zasaditev, bo izbor rastlin in njihovo umes-

Mali vodni motivi za
male vrtove
Najpreprostejša vključitev vode v
naše bivalno okolje so ptičja pojila.
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Preproste ali umetniško oblikovane
miniaturne vodne površine torej, ki
jih lahko postavimo skoraj kamor
koli. Za tiste, ki si želijo malo več
vode in kakšno vodno rastlino, je
industrija plastike razvila preprosta
'vodna korita' različnih velikosti in
različnih oblik, ki jih lahko vgradimo
v tla in vanje naselimo nekaj ribic in
kak lokvanj ter hkrati skušamo v njih
s pomočjo tehnike in kemije ohranjati kristalno čisto vodo. Lahko pa
takšna 'plastična korita' z nekaj več
znanja in potrpljenja tudi vgradimo
v tla tako, da dejansko skrijemo
plastično ogrodje v okoliške naravne materiale in rastlinje. V vodo
zasadimo dovolj veliko število vodnih rastlin in naselimo tudi kakšnega vodnega polža in kakšno ribico.
Tako se bo sčasoma ustvarilo naravno ravnotežje, ki bo vključevalo
tudi nekaj alg in morda kakšno

žabico ali kačjega pastirja, ki se
bodo naselili sami, kakor se to
dogaja tudi v naravi. S premišljeno
izbiro bolj skromno rastočih in ne
preveč ekspanzivnih vodnih in obvodnih rastlin. Med njimi so tako
čisto nizke kot tudi precej visoke, le
zelene, kot tudi bolj ali manj bogato
cvetoče. Z nekaj sprotnimi ukrepi
bomo poskrbeli, da bo voda še
vedno prozorna in se rastlinje ne bo
preveč razraslo. Primerne vodne
trajnice za te namene so lahko
trpotčasti porečnik (Alisma plantago-aquatica), kalužnica (Caltha
palustris), rumeni šaš (Carex flava),
iglasta sita (Eleocharis acicularis),
miniaturna preslica (Equisetum
cyparisias), poletni veliki zvonček
(Leucojum aestivum), močvirska
lobelija (Lobelia cardinalis in Lobelia
siphilitica) in tudi etažne primule
(Primula bulleesiana in Primula bulleyana).

Večji vodni motivi za
večje vrtove ali vrtove
na podeželju in naravni kopalni bazeni
Če je malo več prostora in imamo na razpolago morda celo na-

Bogat izbor in dovolj velike količine v domači vrtnariji vzgojenih sadik močvirskih trajnic
omogoča zasajanje v katerem koli letnem času. In to brez onesnaževanja okolja s transportom
iz oddaljenih tujih vrtnarij.
ravno tekočo vodo, lahko oblikujemo manjše ali večje naravno
jezerce. Morda celo takšno, ki bo

služilo kot naravni kopalni bazen.
Če doteka čista voda in je omogočen tudi odtok vode, ne po-
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trebujemo nobenih filtrov in še manj kemije. Prav pa bodo prišle
obrežne rastline, ki bodo poskr-

Travam podobne vodne in močvirske trajnice sicer nimajo živobarvnega cvetja, a so vseeno tudi
na pogled atraktivne in niti malo dolgočasne.
bele predvsem za utrjevanje bregov. Za te namene bomo uporabili
trajnice z močno ali celo ekspanzivno rastjo. Seveda moramo med
seboj družiti take, ki se bodo sicer
sčasoma med seboj prepletle,
vendar bodo vse imele po naravi
podobno moč rasti. Najbolj ekspanzivne, kot je n.pr. navadni trst
(Phragmites australis), v to družbo
ne sodijo, ker bi kmalu zadušile vse
ostale.
Odlično kombinacijo lahko ustvarimo z zasaditvijo nekaterih trav
in travam podobnih trajnic z nekaterimi bolj ali manj bogato cvetočimi. Med travam podobnimi so
posebno primerne n.pr.: črni šaš
(Carex nigra), obrežni šaš (Carex
riparia), ločje (Juncus effusus in
Juncus inflexus), ježek (Sparganium neglectum), laksmanov rogoz (Typha laxmanii) in najmanjši
rogoz (Typha minima). Med cve-

točimi imajo za te namene posebno vrednost n.pr.:. trpotčasti
porečnik (Alisma plantago-aquatica), različne obvodne in močvirske perunike (Iris pseudacorus, Iris
sibirica, Iris ensata), pijavčnice
(Lysimachia punctata in Lysimachia vulgaris), in navadna krvenka
(Lythrum salicaria).

spoznali kot zasilno rešitev, ki se ji
bo treba odpovedati. Male biološke čistilne naprave imajo zelo
omejene sposobnosti prečiščevanja odplak in so torej primerne le za
zelo majhne objekte. Prosto
spuščanje odplak v podzemlje in
površinske vodotoke je prepoznano kot zelo škodljivo. Zato so na
osamljenih kmetijah, malih zaselkih, planinskih kočah, turističnih
objektih na podeželju in tudi ob
nekaterih manjših industrijskih objektih na podeželju zelo racionalna
rešitev male rastlinske čistilne naprave. Rastlin, ki bodo dobro uspevale v odplakah in jih prečistile,
pa je kar nekaj, tudi takšnih, ki
imajo hkrati tudi visoko estetsko
vrednost. To je zlasti dragoceno
tam, kjer čistilne naprave vključujemo v naše bivalno okolje, oziroma
naše vrtove. Mala rastlinska čistilna naprava je lahko ob turistični

Rastlinske čistilne
naprave
Pri čistilnih napravah odpadnih
voda, tako velikih kot malih, se
običajno kombinira mehansko
čiščenje z biološkim. Tu so vodne
in močvirske rastline odlični naravni pomočniki bakterijam.
Zlasti pri objektih, ki stojijo daleč
od kanalizacijskih omrežij, ki odvajajo odplake na centralne čistilne
naprave, so male rastlinske čistilne
naprave dragocene. Greznice smo

kmetiji ali drugem objektu v kulturni
krajini popolnoma neopazna, če je
bogato zasajena s cvetočimi in
necvetočimi močvirskimi trajnicami. Ob planinskih kočah bomo
seveda zasadili v tistem okolju divje
rastoče rastline. Ob kmetiji ali turističnem objektu v dolini imamo na
razpolago večje število divjih, kot
tudi
vrtnarsko
požlahtnjenih
močvirskih trajnic. Tam, kjer estetiki ne posvečamo nobene pozornosti in se zadovoljimo s čisto
funkcionalnostjo in nas tudi ne zanima kaj dosti naravna rastlinska
pestrost, lahko uporabimo tudi
eno edino najbolj ekspanzivno
obrežno trajnico iz naše narave,
navadni trst (Phragmites australis).
Tega načina zasajanja so se naši
graditelji čistilnih naprav doslej najbolj pogosto posluževali. A tudi na
tem področju gre razvoj v smeri
diferenciacije. In tudi pri nas se za
čiščenje odpadnih voda že uporabljajo različne rastline. Primerne
so namreč vse tiste, ki smo jih
navedli kot primerne za večje vodne motive in kopalne bazene.
Dobro namreč uspevajo v čisti vodi, tam, kjer pa imajo na razpolago
hranilne snovi iz onesnažene vode,
bodo samo še bolj bujne.
Veliko je vodoljubnih trajnic,
tako tistih, ki rastejo divje v naši
naravi in so torej pri nas avtohtone, kot tudi tistih, ki so jih
odbrali ali požlahtnili vrtnarji.
Nekatere med njimi imajo jasno
definirane zahteve po določeni
stalni globini vode. Večinoma pa
so zelo prilagodljive in lahko
rastejo v težkih in zamočvirjenih
tleh ali plitvi vodi. Občasno pa
prenašajo tudi globljo vodo ali
celo kratkotrajno sušo.
JOŽICA GOLOB-KLANČIČ,
univ.dipl.ing. hortikulture
in krajinske arhitekture

Črni šaš (Carex nigra) sodi med najbolj trpežne obrežne
trajnice z bogato listno maso in zanimivim cvetjem.
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