
Na to je vplivalo veliko dejavnikov, med
drugimi tudi podnebne spremembe, ve~ja
ekolo{ka zavest (zalivanje, uporaba sred-
stev za varstvo rastlin in gnojil), ve~ji iz-
bor rastlin in bolj{e znanje o njih. Do
ve~jega izbora rastlin so pripomogli neu-
trudni raziskovalci, t. i. plant hunterji, ki
so s potovanj po najrazli~nej{ih delih sve-
ta prina{ali domov zanimive rastline. Da-
lje so pomembni `lahtnitelji z vedno no-
vimi sortami rastlin in {e mnogi drugi.
Mo~no so napredovale tudi ̀ lahtniteljske
tehnike (razmno`evanje s tkivnimi kultu-
rami) in s tem se je ~as od nastanka do
raz{irjenosti nove sorte mo~no skraj{al.
V~asih so bila potrebna leta, da so s kla-
si~nimi razmno`evalnimi tehnikami za-
gotovili zadostno {tevilo rastlin, danes pa
je to mnogo hitreje. Kar je sicer dobro-
do{lo, vendar se je z vedno la`jo doseg-
ljivostjo novih sort (veliko novosti lahko
naro~i{ tudi prek spletne trgovine) neko-

liko zgubil tisti ~ar in veselje, ki smo ga
imeli z iskanjem in nakupom novih rast-
lin prej. Za slovenske ljubitelje rastlin 
je bil pomemben tudi vstop v Evropsko
unijo.

Odmevna knji`na dela o trajnicah
Pomemben vpliv na spreminjanje smer-
nic in razmi{ljanje o trajnicah so imeli tu-
di nekateri vrtnarji in avtorji knjig s svo-
jimi odmevnimi deli. Eno izmed takih je
bila knjiga angle{kega vrtnarja in pisca
Grahama Stuarta Thomasa (1909–2003),
enega najpomembnej{ih poznavalcev rast-
lin in piscev preteklega stoletja. Knjiga z
naslovom Perennial Garden Plants or The
Modern Florilegium (`al slovenskega pre-
voda te knjige {e nismo do~akali, bi se pa
lahko glasil Vrtne trajnice) je bila izdana
poleti 1976 in je bila kmalu uvr{~ena med
t. i. klasi~ne vrtnarske knjige. Dolga leta,
vse do jeseni 2006, ko je iz{la prva prava

enciklopedija o trajnicah (RHS Encyclo-
pedia of Perennials), je bila najbolj ob{irno
delo o trajnicah z opisi najrazli~nej{ih ro-
dov in vrst. Bila je u~benik in osnova za
vse poznavalce kakor tudi ljubitelje traj-
nic. Knjiga je bila izdana v ~asu, ko so bile
trajnice zapostavljena skupina vrtnih rast-
lin in so po priljubljenosti prevladovale
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Trajnice 
in moda

Govoriti o modi v povezavi z rastlinami in naravo se zdi 
sprva nekoliko nenavadno. Vendar ~e vzamemo v roke
vrtnarske revije in knjige izpred tridesetih let, vidimo, 
da so se smernice oblikovanja ter razmi{ljanje o vrtovih
in rastlinah do danes mo~no spreminjali.

Okrasne trave se jeseni poka`ejo v vsem svojem
razko{ju – opazujemo lahko najrazli~nej{e oblike
rasti, jesensko barvo in cvetove. Pred desetletji
okrasnih trav v vrtu skorajda nismo zasledili,
dana{njega vrta pa si brez njih ne predstavljamo
ve~.

Razko{na greda s trajnicami. Prevladujejo 
ostro`niki, zvon~nice, vol~ji bob in krvomo~nice.
Razen slednjih so vse med njimi zahtevne 
trajnice, ki jih v dana{njih vrtovih sadimo zelo
premi{ljeno.



grmovnice in drevesa. Z izdajo te knjige
se je zanimanje za trajnice mo~no pove-
~alo, in tako {e dandanes. Graham Stuart
Thomas je v tej knjigi med drugim pou-
daril tudi dejstvo, da stare sorte trajnic
po~asi izginjajo iz vrtov in da bi jih nuj-
no morali ohraniti. Dve leti zatem so An-
gle`i ustanovili organizacijo, ki skrbi za
ohranjanje starih vrst in sort. Poleg te je
Graham Stuart Thomas napisal {e ve~je
{tevilo drugih knjig, naj omenim le {e
Plants fot Ground Cover (1970), kjer so
opisane pokrovne rastline, med njimi 
tudi pokrovne trajnice. Poleg na{tetega je
pomemben tudi avtorjev doprinos k zani-
manju za stare sorte vrtnic v 50. in 60. le-
tih prej{njega stoletja, ki ravno tako traja
{e danes.
Slovenci smo v tem prehodnem ~asu do-
bili dve knjigi o trajnicah, obe izpod pe-
resa Jo`eta Strgarja: Vrtne trajnice (1967)

s te`i{~em o predstavitvi trajnic in Traj-
nice v vrtu in parku (1994) s te`i{~em o
rabi trajnic.

Kdo je takrat mislil na trave
Graham Stuart Thomas je bil v razmi{lja-
njih o trajnicah mnogo pred svojim ~asom.
V osemdesetih letih prej{njega stoletja o
okrasnih travah skorajda ni bilo govora,
kaj {ele, da bi jih sadili v vrtove ali par-
ke. Kljub temu jim je G. S. T. v svoji knji-
gi namenil celo poglavje, ~eprav je vedel,
da ~as okrasnih trav {e ni pri{el. O njih je
napisal, da na vrtni gredi s trajnicami do-
dajo lahkotnost in strukturo, danes pa si
vrta ali parka brez okrasnih trav skorajda
ne moremo ve~ predstavljati in se njiho-
va vloga v razli~nih zasaditvah samo {e
ve~a. Tudi njegovo razmi{ljanje o pome-
nu listov in obliki rasti je bilo zelo na-
predno. Napisal je, da sta listje in oblika

rasti enako pomembna kakor sami cveto-
vi rastline. V hortikulturno razvitih dr-
`avah je danes to vsesplo{no privzeto dejs-
tvo, pred 30 leti pa je bila to prava
revolucija v razmi{ljanju. Trajnice z zani-
mivimi, pisanimi ali barvitimi listi so, po-
dobno kot okrasne trave, v zadnjih letih
postale vedno bolj pomembne. Lep pri-
mer za to so iskrivke ali ognjeni de`, Heuc-
hera, ali plaze~i skre~nik, Ajuga reptans.
Med njimi so znane sorte z rde~imi, sre-
brnimi, rumenimi in razli~no pisanimi li-
sti. V zadnjih letih so postali zelo zanimi-
vi tudi rodovi, kot so ameri{ki slamnik,
Echinacea, (v ZDA so poleg razli~nih 
belih in ro`natih sort vzgojili tudi rume-
ne in oran`ne), lipica, Epimedium, in kr-
vomo~nice, Geranium, s sortami šOrion’
in šRozanne’, ki cvetita po nekaj mesecev
skupaj. Drugi rodovi, kot so rmani, Achil-
lea, krizanteme, Chrysanthemum, vol~ji
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bob, Lupinus, in drugi pa so nekako izgu-
bili veljavo. Thomas je za njih napisal, da
tvorijo ogrodje grede s trajnicami, danda-
nes pa ni ve~ tako. Pri teh rodovih so bili
pomembni predvsem cvetovi.
Zelo pomembno je bilo tudi delo nem{kih
avtorjev Richarda Hansena in Friedricha
Stahla, Die Stauden und ihre Lebensbe-
reiche in Gärten und Grünanlagen (pre-
vod Trajnice in njihovi ̀ ivljenjski prosto-
ri) leta 1981. V tej knjigi sta avtorja prvi~
napisala, kako pomembno je, da trajnice
sadimo skupaj glede na rastne razmere, v
katerih lepo uspevajo. Poglejmo rastlino,

ki je posajena in raste na ustreznem me-
stu, v primerni zemlji in dru`bi. Kako lepo
bo uspevala in iz`arevala vse tisto, kar od
nje pri~akujemo. Nasprotno pa bo tista
rastlina, ki bo posajena na napa~no me-
sto in v napa~no zdru`bo, celo hirala in
pred~asno propadla. V preteklosti se je
namre~ pogosto dogajalo, da so ljubitelji
in tudi poklicni vrtnarji napa~no uporab-
ljali trajnice, ker so jih sadili na neustrez-
na mesta in jim »vsiljevali« rastne razme-
re, ki jim niso ustrezale. Temu primerno
sta bili tudi njihova rast in zunanjost dale~
od tistega, kar smo pri~akovali in kar bi
rastlina lahko bila. Tudi to je vzrok, da so
trajnice, zlasti v javnih nasadih, nazado-
vale in so jih vse manj cenili in sadili.
Pravi poznavalci trajnic pa so kmalu spoz-
nali bistvo tega problema. Po ve~ letih raz-
mi{ljanja, kako bi trajnice bolje spoznali
in jih pravilneje uporabljali v vrtu in par-
ku, so odkrili pot, po kateri so se lahko
pribli`ali cilju – pravilnej{i rabi oziroma

pravilni saditvi na ustrezna mesta. Pri{li
so do spoznanja, da vsaka trajnica potre-
buje ustrezen ̀ ivljenjski prostor, kar je za-
njo najpomembnej{e. [ele potem v okvi-
ru sorodnih in enakih zahtev, torej enakega
`ivljenjskega prostora, pridejo na vrsto vsi
drugi vidiki pri oceni in izbiri trajnic. Ti
vidiki so barvna in oblikovna skladnost
med njimi, ~as cvetenja, velikost rastline
in {e vse drugo, kar odlo~ilno vpliva na
podobo in medsebojno dopolnjevanje.

Kriteriji in razmi{ljanja se spreminjajo
@ivljenjski prostor za trajnice je torej zao-
kro`en ekosistem, v katerem rastejo in us-
pevajo rastline, ki imajo enake ali podob-
ne ekolo{ke zahteve. Z drugimi besedami
povedano, na nekem mestu bodo uspeva-
le tiste rastline, ki imajo podobne zahte-
ve glede oskrbe z vodo, hranilnimi snov-

mi in svetlobo, ki torej najbolje rastejo na
dolo~enem rasti{~u.
Vidimo lahko, da so se kriteriji in raz-
mi{ljanja o trajnicah mo~no spreminjali.
V dana{njem ~asu veljajo predvsem na-
slednji – trajnice naj bi imele lepo obliko
rasti. Ve~ji del leta naj bi imele lep izgled
(nekatere trajnice izgledajo lepo samo do
cvetenja, potem pa ni~ ve~) in cvetele naj
bi ~im dalj ~asa. Za`eleno je tudi, da je-
seni njihovi nadzemni deli ~im lep{e pro-
padajo ali celo ostanejo posu{eni na vrtu
~ez vso zimo. Potem je pomembno tudi
to, da so rastline zdrave in ~im manj ob~ut-
ljive za bolezni in {kodljivce, hkrati pa
privabljajo koristne `u`elke, nekatere vr-
ste celo pti~e.
V novi enciklopediji trajnic RHS Encyc-
lopedia of Perennials avtorja Grahama
Ricea iz leta 2006 je opisanih tudi nekaj
novih rodov trajnic, ve~ rodov pa je tudi
preimenovanih. Zanimivo je, da opisi
okrasnih trav in praproti niso ve~ zdru`eni

v posebna poglavja, temve~ so po abece-
di (latinska imena) vklju~ene med ostale
trajnice. V zvezi s posameznimi rastlina-
mi je avtor tudi opisal, kako so jih `laht-
nili in kako so nekatere pridobivale velja-
vo.
Vedno ve~jemu zanimanju za trajnice sle-
dimo tudi v Sloveniji – s pove~anim iz-
borom novih sort v vrtnarijah in v vrtnih
centrih. Poleg tega bo letos jeseni po 13
letih iz{la nova knjiga o trajnicah sloven-
ske avtorice Bernarde Strgar Satler z na-
slovom Sto trajnic na Slovenskem. V knji-
gi je opisanih sto rodov trajnic, med njimi
tudi okrasne trave in praproti. Tuje in pre-
vedene knjige so namre~ za nas lahko vir
dragocenih informacij in zanimivosti, ne
morejo pa biti najbolj{e in edino vodilo
za gojitev in rabo trajnic na na{ih tleh.
Besedilo in fotografije: Bernarda Strgar Satler

Trpe`ne trajnice, ki nas s svojo pojavnostjo in
dolgim cvetenjem razveseljujejo ve~ji del rastne
dobe. Med travami cvetijo lepe o~ke, Coreopsis
verticillata ‘Moonbeam’, in gavra, Gaura 
lindheimeri.

Trajnice z zanimivimi, pisanimi ali barvitimi listi
so podobno kot okrasne trave v zadnjih letih
postale vedno bolj pomembne. Na fotografiji
veliki zeleni listi bergenije, Bergenia, in belo 
pisani listi mrtve koprive, Lamium maculatum.


