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Trajnice jeseni
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Jeseni se narava pokaže v vsem svojem razkošju. Pri trajni-

cah je ta letni čas zaznamovan z okrasnimi travami, hermeli-

kami, jesenskimi astrami, anemonami, svetilkami, preobjeda-

mi in še mnogimi drugimi. Do veljave pridejo tudi tiste, ki jih

zaznamuje velikost in so imele do jeseni dovolj časa, da so

se polno razrasle.

Posebno lepa so meglena jutra, ko sivino razbijejo prija-

zni in živobarvni cvetovi jesenskih aster in trajnih sonč-

nic ter obarvani listi trajnic. Opazujemo lahko prve znake

sušenja in jesenskega propadanja. Vse to je del narave, nje-

ne lepote se nam ponujajo same od sebe, samo opaziti jih

moramo.

1. Belo cvetoča gavra, Gaura lindheimeri 'Whirling Butter-
flies', deluje naravnost sveže v meglenem oktobrskem jutru.
Družbo ji delajo okrasna trava sršica, Achnatherum brachy-
tricha, s socvetji, podobnimi lisičjemu repu, hermelike, Se-
dum 'Herbstfreude', ki so se počasi že začele sušiti, ter je-
senske astre. Gavra zacveti že na začetku poletja, cvetovi pa
bodo tako sveži, če jo bomo sredi poletja nekoliko porezali.
2. Okrasne trave, jesenske astre in hermelike so trajnice, ki
zaznamujejo jesenske mesece. Močno strukturo hermelike,

Sedum telephium 'Herbstfreude', ter jesenske astre, Aster
novi-belgii 'Purple Dome', poudari prosojnost japonske
perjanke, Pennisetum alopecuroides 'Hameln'. Rob
prekrivata previsni trajnici, in sicer spomladi cvetoče
sončece, Helianthemum 'The Bride', ki se odlikuje po
srebrnih listih, ter zanimiva previsna astra, Aster diffusus
'Snowflurry', ki je med letom videti kot brin, jeseni pa nas
navduši z množico drobnih belih cvetov, ki se odpirajo po
vsej dolžini stebel.
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3. Jeseni zablestijo više rastoče trajni-
ce, kot je konjska griva, Eupatorium ma-
culatum 'Atropurpureum', ki zraste tudi
do dva metra. Zanimiva je v družbi okra-
snih trav ali rdeče cvetoče dresni, Persi-
caria amplexicaulis 'Speciosa', in rume-
no cvetoče trajne sončnice, Helianthus
'Morgensonne', v ospredju.
4. Barvitost in raznolikost lahko dose-
žemo tudi s pravimi kombinacijami traj-
nic, ki se odlikujejo po svojih listih. To je
pomembno predvsem jeseni, ko večina
trajnic že odcveti. Rumeno progasti listi
zimzelenega šaša, Carex oshimensis
'Evergold', zažarijo v družbi kitajske
plavice, Ceratostigma plumbaginoides.
Ta je odlična pokrovna rastlina za sonč-
ne ali polsenčne lege, ki se odlikuje po
jeseni živo rdeče obarvanih listih in živo
modrih cvetovih.
5. Okrasne trave se jeseni razrastejo v
vsej svoji polnosti. Razkošje oblik, veli-
kosti, barvnih odtenkov nas lahko nav-
dušuje vsak dan sproti, če le znamo opa-
zovati. Gibanje najrazličnejših šopov v
vetru pričara občutek mehkobe in dra-
matičnosti hkrati.

Besedilo in fotografije Bernarda Strgar
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