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TRAVNJAK JE BITAN DIO OKUNICE, ALI NIKAKO NE SMIJE BITI JEDINO ZELENILO

Ukrasne trave postoje u puno različiti boja i veličina
i jedan dio vrta svakako im prepustite

Mirisi i boje doživljaj su vrta

Većina investitora kuća za odmor razmišlja samo o travnjaku, ne i o potpunijem ureenju okoliša

Bez biljaka koje će ga istaknuti travnjaci su samo ravna
zelena površina koja troši puno vode, truda i vremena

Biljke daju dušu
i toplinu okućnici
Lavanda, smilje, kadulje, ružmarin šire
neopisivo dobre mirise i daju eksploziju boja, a održavanje je minimalno. Postoji puno trajnica koje cvatu cijelo ljeto, a ne
trebaju svakodnevnu pažnju. Ukrasne trave postoje u puno različiti boja i veličina i
jedan dio vrta svakako im prepustite
Piše Natalija rapija, ali i sam boravak
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elene površine vrlo
su bitan dio našeg životnog prostora, ne
samo zbog estetskih razloga već i zdravstvenih.
Biljke, osim što nam proizvode neophodan i životno
važan kisik, apsorbiraju
različite štetne čestice i
time poboljšavaju kvalitetu našeg života. Visoke
zelene ograde najbolja su
zvučna izolacija, stablo
pored kuće pruža nam
ugodnu mikroklimu... a
osim toga, utjecaj zelenila
na naše psihičko zdravlje je neprocjenjiv. Rad u
vrtu poznata je psihote-

Z

osjećaj ugode i mira. Iz
tih razloga većina nas teži
imati lijepo uređen i njegovan vrt.

Opuštaju i vesele
Živimo u kraju posvećenom turizmu i kuće za
odmor naša su svakodnevica. Naravno, većina investitora razmišlja o uređenju,
ali nažalost, vrlo često se to
svodi samo na travnjake i
poneku maslinu i lavandu.
Nemam ništa protiv travnjaka, dapače, volim ih raditi i uživam u njima, ali
postoji i nešto više od toga i
ljepše od toga. Postoje biljke. Biljke su ono što daje

dušu vanjskom prostoru,
ono zbog čega će ljudi reći
da su bili u kući sa prekrasnim okolišem. Mirisi
biljaka su ono zbog čega će
se osjećati dobro. Travnjak
je bitan dio okućnice, ali
nikako ne smije biti jedino
zelenilo.
Biljke daju kući toplinu, osjećaj doma i dobrodošlice, opuštaju i vesele, a
to je ono što ljudima koji
su se došli odmoriti treba.
To je ono što su spremni
platiti i ono čemu će se
vratiti sljedeće godine ili
preporučiti nekom drugom. Okućnica mora
imati boju, a pored svih
prekrasnih biljaka uz malo
mašte i znanja moguće
je napraviti ‘’rajski vrt’’.
U vrtu mora biti života.
Zar postoji nešto ljepše
od pogleda na rascvjetane biljke koje posjećuju
leptiri i pčelice? Vjerojatno postoji, ali svakako
je jedan od ljepših prizora. Nije teško isplanirati
dio okućnice s biljkama
koje će kasnije biti lako

održavati. Gaura, lavanda,
smilje, kadulje, ružmarin...
neopisivo dobri mirisi i eksplozija boja, a održavanje
minimalno. Postoji puno

Još jedna stvar
koja je postala
moderna, a
gora je od
zapuštenog
vrta su umjetne
trave. Postaviti
umjetnu,
plastičnu travu
zato da bi imali
nešto zeleno oko
kuće je puno,
puno gore od
betoniranja
cijele okućnice

trajnica koje cvatu cijelo
ljeto, a ne trebaju našu svakodnevnu pažnju. Ukrasne trave postoje u puno
različiti boja i veličina i
jedan dio vrta svakako im
prepustite. Čarolija koju
one stvaraju dok puše vjetar je neopisiva. Estetski
vrlo bitan element su biljke
zanimljivog lista, biljke sa
bobicama i sl. Dobro osmišljen položaj i kombinacija
biljaka pomoći će svakom
travnjaku da izgleda ‘’kao
iz filma’’. Tada travnjaci
podižu vrijednost i ugled
kuće jer tek tada dolaze do
izražaja. Bez biljaka koje
će ga istaknuti travnjaci
su samo još jedna ravna
zelena površina koja troši
puno vode i zahtjeva puno
našeg truda i vremena.

Samo ne umjetno
Još jedna stvar koja je
postala moderna i puno je
gora od neuređenog i zapuštenog vrta su umjetne
trave. Nedavno sam imala
priliku vidjeti dvije takve
okućnice i žao mi je što

sam ih vidjela. Postaviti
umjetnu, plastičnu travu
zato da bi imali nešto zeleno oko kuće je puno, puno
gore od betoniranja cijele
okućnice. To je sami vrh
neukusa. Umjetna trava je
super stvar i ima svoju svrhu. Koristi se za sportske
terene i dječja igrališta. I
to je to. Tu završava njena upotreba. Sve ostalo je
kič i neukus. Ako baš niste
raspoloženi za održavanje
travnjaka, a želite da vam
je okućnica ‘’zelena’’ postavite pločice u zelenoj boji,
ofarbajte zidove u lijepu
zelenu... biti će zeleno.
Glavni urednik:
Ranko Borovečki
Urednica priloga:
Jasna Orli
Izdavač:
Glas Istre novine
d.o.o.
Prilog izlazi četvrte
srijede u mjesecu
Prilog je realiziran u
suradnji s Istarskom
županijom

