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Tema meseca maja: TRAVE 

 

Mesec maj je najlepši mesec v letu, zaznamuje ga razcvet narave in ljubezen. Za razcvet so 
najbolj značilne trave, ki rastejo spomladi. 

 

Trave 

 

Trave (Poaceae) so večinoma zelnate rastline, redkeje olesenele. Obsegajo okoli 9000 vrst, 
združenih v okoli 650 rodov. So vir vseh žit, večine svetovnega pridelka sladkorja in hrane za 
domače in divje živali ter bambusa in trstike. Družina je razširjena po vsem svetu, od polarnih 
krogov do ekvatorja, od gora do morja. 
Velik pomen trav v vegetaciji, je predvsem v njihovi sposobnosti, da rastejo v silnih množinah 
in tvorijo masovne zastoje, kot so pašniki, senožeti, travniki, stepe, pampe in savane.1 

 

Trave in njihove lastnosti 

 

Poznamo: 
- enoletne, dvoletne in večletne trave, 

- vedno zelene s popolnim zimskim mirovanjem, 

- šopasto in plazeče razrasle. 

Med visoke vrste trav spadajo: visoka pahovka, navadna pasja trava, travna bilnica, travniški 
majči rep, travniški lisičji rep, mnogocvetna ljulka in nekatere ostale. 
Med nizke vrste trav spadajo: trpežna ljulka, rdeča bilnica, travniška latovka, trstikasta bilnica 
in nekatere ostale. 
V družino metuljnic spadajo: črna detelja, bela detelja in lucerna.2 
Naše lepo Prekmurje se ponaša s pestrim rastlinstvom, ki se nekoliko razlikuje med pretežno 
ravninskim svetom ob reki Muri in gričevnatim svetom Goričkega in Lendavskih Goric. Za 
Goričko so značilni mokrotni in suhi ekstenzivni travniki, kjer se pojavljajo nekatere zelo 
redke rastline. 
Te trave predstavljajo količinsko komponento, dajejo stabilen in dolgotrajen pridelek, dobro 
pokrijejo tla, v kolobarju so stabilne, se dobro konzervirajo (silaža) in vsebujejo malo 
rudninskih snovi.3 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://sl.wikipedia.org/wiki/Trave 
2 http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2707/Pasnistvo/Predavanje_Agr_BSc2_pasa.pdf 
3 http://www.goprekmurje.si/slo/naravna-dediscina/rastlinstvo/ 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Trave
http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2707/Pasnistvo/Predavanje_Agr_BSc2_pasa.pdf
http://www.goprekmurje.si/slo/naravna-dediscina/rastlinstvo/
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Travnik 
 
Ko se vozimo po Prekmurju in širši okolici vidimo vsepovsod naokrog travnike, ki lepšajo našo 
pokrajino posebej še v tem času. 

Travnik je ekosistem, v katerem med rastlinskimi vrstami prevladujejo trave in zelišča. Na 

travniku se zadržujejo tudi mnoge žuželke. Zanj je značilna izredna velika vrstna 

pestrost rastlinskih vrst. Travniki, na katerih se je ohranila sonaravna raba (paša, košnja), 

imajo največjo ekološko vrednost, predvsem zato, ker je to prostor, ki ga je spreminjal 

človek, a je kljub temu bogat z raznimi rastlinskimi vrstami (npr. orhideja raste le na 

travnikih, ki se ne gnojijo). V primeru travnikov lahko vidimo, da se človekovo delovanje in 

visoka stopnja biotske raznovrstnosti vedno ne izključujeta. 

Nujen pogoj za vzdrževanje travnika je redna košnja, katera naj bi se izvajala dvakrat do 

trikrat letno. Vrste košnje si sledijo po zaporedju in imajo tako imenovana svoja imena, ki se 

imenujejo: seno, otava in otavič. V današnjem času glede na spremembo podnebja kmetje 

opravljajo večino samo dvakratno košnjo (seno in otava). 

Če na travniku občasno zastaja voda, se vrstna sestava travniške združbe spremeni. Na 

travniku so tudi rože. Na travnikih kmetje pridelujejo krmo za živino, kar pomeni, da nas 

travniki posredno oskrbujejo z mesom, mlekom, volno in usnjem. Gosta 

travna ruša preprečuje erozijo. 

Tudi travniki zadržujejo padavinsko vodo in vzdržujejo kvalitetno prst. Travniki so naravna 

genetska banka, so vir zdravilnih rastlin, sodelujejo pri kroženju vode, preprečujejo erozijo, 

predstavljajo življenjski prostor rastlin in tudi talnih živali.4 

 

 

 
Slika 1: Prikaz travnika5 

 

                                                           
4 http://sl.wikipedia.org/wiki/Travnik 
5 http://www.botanicni-vrt.si/suhi-travnik 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDu%C5%BEelke
http://sl.wikipedia.org/wiki/Biodiverziteta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Biodiverziteta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEe
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1a
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prst
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Travnik
http://www.botanicni-vrt.si/suhi-travnik
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Zdravilni učinki trav 

 

Predstavila bom nekaj rastlin oz. trav, ki niso samo koristne za kmetovanje. Nekatere izmed 
njih poznate vendar niste vedeli, da imajo zdravilne učinke. 
 
 Regrat (Taraxacum officinale) 

 
Regrat je zelo razširjen in uporaben 
skozi vse leto. Pozna ga vsak, saj 
raste že zgodaj spomladi in ga 
najdemo vsepovsod.6 Regrat je bil 
kot zdravilna rastlina prvič omenjen 
v Zeliščnem leksikonu, ki ga je spisal 
Hieroymus Bock, že davnega leta 
1546. Prepoznan pa je postal,  kot 
odvajalo. Njegove grenke sestavine 
pa so pripomogle, da je postal tudi 
idealno »čistilo« za kri. Stimulira še 
delovanje žolča in ledvic. 
 

Slika 2: Regrat na travniku 

 
Primeren je tudi za sladkorne bolnike. Prav tako krepi celoten organizem. S čaji si lahko 
znižamo krvni pritisk in holesterol. V ljudski medicini ga uporabljajo za obveze ekcemov in 
ostalih kožnih bolezni. Mlečni sok v regratu je strupen, zato je potrebna previdnost pri 
otrocih. Če ga uporabimo nerazredčenega, pa ga lahko nanesemo na bradavice. Listi so 
posebej bogati s kalcijem, karotenom in vitaminom C. Vsebujejo pa tudi vitamine B1, B2 in E 
kot tudi druge mineralne snovi. Spomladi je mehkejši in manj grenki. V koreninah pa so 
grenčice, inulin in kaučuk. Ta je primeren za diabetike. 7 
 
 
Navadna zvezdica (Stellaria media) 
 

 
Slika 3: Navadna zvezdica8 
 

                                                           
6 http://www.bogastvo-travnika.si/bogastvo-travnika-spomladi-1-del/ 
7 http://hujsanje-diete.net/imunski-sistem/regrat-zdravilne-lastnosti/ 
8 http://www.substral.si/prepoznajte-tezavo/pleveli/navadna-zvezdica-stellaria-media/ 
 

http://www.bogastvo-travnika.si/bogastvo-travnika-spomladi-1-del/
http://hujsanje-diete.net/imunski-sistem/regrat-zdravilne-lastnosti/
http://www.substral.si/prepoznajte-tezavo/pleveli/navadna-zvezdica-stellaria-media/
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Je zelo razširjena rastlina, katero nabiramo skozi vse leto je dobrega okusa in odlična v 
kulinariki. Iz nje lahko pripravljamo namaze, juhe, omake in kot samostojno prilogo. Rastlina 
ponuja bogastvo mineralov (magnezij, kalcij), ter vitamina C in A .9 Rastlina se v farmacevtski 
industriji uveljavlja, kot surovina za izdelavo različnih krem zoper gubice in izsušitev kože.  V 
preteklosti so navadno zvezdico uporabljali za pospeševanje celjenja ran, zdravilo za gnojne 
bule in izpuščaje, kot poparek ali prevretek, kot zdravilo za mehčanje sluzi v pljučih ter za 
lažje izkašljevanje, pa tudi kot zdravilo za ledvice, mehur in hemeroide. Vendar rastlina 
vsebuje saponine (strupen glikozid), ki v velikih količinah lahko privede do zastrupitve. 10 
 

Šentjanževka (Hypericum perforatum) 

Šentjanževka zraste do višine 70 cm, cveti v  julija. Spada pod zdravila zato moramo biti 
previdni pri njeni uporabi.  Pri nas raste več različnih vrst šentjanževke, ki se med seboj 
razlikujejo glede uporabe. Sama rastlina je sicer uporabna za izdelavo različnih izvlečkov in 
izdelkov. Klinično je dokazano njeno antidepresivno delovanje. V Nemčiji se zdravila s 
šentjanževko dobi tudi na recept in so v skupini antidepresivov najpogosteje predpisana 
zdravila.  Šentjanževka v telesu močno poveča aktivnost encimov, ki so odgovorni za 
razgradnjo zdravil. Ob sočasnem jemanju šentjanževke in drugih zdravil, je učinek teh zdravil 
zmanjšan.11 

 

  

Slika 3: Šentjanževka12
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  http://www.bogastvo-travnika.si/bogastvo-travnika-spomladi-1-del/ 
10 http://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_zvezdica 
11 http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entjan%C5%BEevka 
12 https://janezbozic.wordpress.com/2011/12/02/sentjanzevka-je-nasa/ 

http://www.bogastvo-travnika.si/bogastvo-travnika-spomladi-1-del/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_zvezdica
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entjan%C5%BEevka
https://janezbozic.wordpress.com/2011/12/02/sentjanzevka-je-nasa/
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Dobra misel (Origanum vulgare) 

 

Dobra misel je ca. 80 cm visoka rastlina oz. trava je 
aromatična, nezahtevna, z lepimi vijoličnimi cvetovi. 
Odlična začimba (uporablja se v majhnih količinah), 
ki jo nabiramo skozi celo leto. Začimba je značilna za 
sredozemsko kuhinjo. Pri nas se uveljavlja šele 
zadnje čase skupaj z picami kot začimba. Poleg tega 
si iz nje lahko naredimo pomirjujoče zimske kopeli. 
Tudi v čaju deluje pomirjevalno in jo tako dodajamo 
rastlinam s podobnim delovanjem. 13 

 

Slika 4: Dobra misel14 

 

 

 

Rumena lakota (Galium Verum) 

  
Slika 5: Rumana lakota15 

 

Rumena lakota je rastlina suhih poletnih travnikov. Številni in drobni rumeni cvetovi delujejo 
kot puh. Zdravilne lastnosti: proti obolenjem ledvic, čisti jetra, trebušno slinavko in vranico. 
Dnevno je priporočljivo uživanje čaja tistim,ki imajo težave z limfnimi žlezami. Čaj naj bi 
pomagal še pri slabokrvnosti, vodenici, zunanje pa pri nečisti koži, ranah, turih, ogrcih. 
Grgramo ga pri golšavosti in težavah s ščitnico. Zelo je uporabna za izdelavo kozmetičnih 
pripravkov pri težavah s kožo, za mazila in kopeli.16 

                                                           
13 http://alternativno-zdravljenje.si/clanki/bogastvo-travnika-poleti-2-del.html 
14 http://www.bodieko.si/dobra-misel 
15 http://www.zdrava-prehrana.info/bogastvo-travnika-poleti-2-del/ 
16 http://alternativno-zdravljenje.si/clanki/bogastvo-travnika-poleti-2-del.html 

 

http://alternativno-zdravljenje.si/clanki/bogastvo-travnika-poleti-2-del.html
http://www.bodieko.si/dobra-misel
http://www.zdrava-prehrana.info/bogastvo-travnika-poleti-2-del/
http://alternativno-zdravljenje.si/clanki/bogastvo-travnika-poleti-2-del.html


Datum: 4. 5. 2015 

DRUŠTVO PRIJATELJEV AGRARNE EKONOMIKE 

Lipovci 160, 9231 Beltinci                                                                             www.dpae.si  
info@dpae.si 

 
Društvo prijateljev agrarne ekonomike 

Lipovci 160 I 9231 Beltinci 
Matična številka: 4039963 I Davčna številka: 52342425 I Poslovni račun: SI56 6100 0000 3383 416 

 

 

Zaključna misel: Če človek resnično ljubi naravo, lahko 

povsod najde lepoto, pa naj bo to samo na travniku. 

 

  

Slika 6: Prikaz paše čebel na regratu17 

 

 

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon. 
strokovna sodelavka DPAE 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.radio94.si/o_radiu/fotogalerija/95/ 

 

http://www.radio94.si/o_radiu/fotogalerija/95/

