Seslerie
(text: M. Surowiński, photo: A. Surowińska)

Trawy mało znane, niedoceniane, a szkoda – bo
mają cechy predystynujące je do grona
najwartościowszych traw ogrodowych.
Mają niebiesko-zielone liście, interesujące
kwiatostany. Cechuje je łatwość w uprawie,
szybki wzrost. Odbijają bardzo wcześnie, są
półzimozielone lub zimozielone. Liście i
kwiatostany wyglądają atrakcyjne o każdej porze
roku, większość bardzo wcześnie kwitnie. Nie są
zbyt wysokie, oscylują w granicach 20-50 cm.
Tworzą zgrabne kępy. To kilka słów tytułem
kampanii promocyjnej.
W miarę znany jest tylko jeden gatunek – Sesleria
caerulea. Czasami spotyka się w ofertach szkółek
Sesleria nitida, Sesleria heuffleriana i Sesleria
autumnalis – reszta gatunków jest znana tylko w
gronie fascynatów.
• Sesleria caerulea – najpopularniejsza,
atrakcyjna zwłaszcza wiosną kiedy
wyraźnie widać różnicę kolorystyczną
wierzchniej i spodniej strony liścia
(niebieskawy/zielony). Bardzo wczesne,
ładne, liczne kwiatostany dodają jej uroku.

Sesleria sp.

rośliny wydają się być krótsze, wyraziste,
ciemne.
• Sesleria bielzii - podobna do Sesleria
nitida, ale ma krótsze kwiatostany.
• Sesleria sadleriana - podobna do Sesleria
nitida, ale niższa, ma ok. 40 cm wys.
• Sesleria tatrae – ma intensywnie zielone
liście, zwłaszcza wiosną, z zielonkawymi,
sterczącymi kwiatostanami.

Sesleria caerulea

• Sesleria heuffleriana – podobna do
Sesleria caerulea, ale wyższa, szersza,
kontrast w barwie liści jest mniej
wyrazisty.
• Sesleria nitida – jeżowata w pokroju, ok.
60-70 cm wys., ma szarozielone liście,
kwiatostany ze względu na wielkość
Sesleria heufleriana subsp. hungarica

• Sesleria autumnalis – kwitnie od lata do
przymrozków.
Fajny
efekt
daje
zestawienie
przekwitających,
białobeżowych kłosów z kontrastującymi,
nowymi, prawie czarnymi.
• Sesleria argentea – podobna do Sesleria
autumnalis, ale o jasnych, dłuższych i
smuklejszych kwiatostanach.

Sesleria heufleriana

Gdzie je użyć?
- Na pierwszym planie - są atrakcyjne „zawsze”.
- Większość to rośliny niebieskawe, czyli fajnie
prezentowałyby
się
w
zestawieniach
kontrastowych, np. z jasnym żwirem czy
żółtawymi niskimi roślinami okrywowymi.
- Raczej na nasadzenia grupowe, zwłaszcza rośliny
niższe.
- Zdecydowanie w ogrodach skalnych (w dużej
części to gatunki górskie) – mają zazwyczaj dość
sztywne liście, a więc są odporne na suszę.
- Poza tym sprawdzają się w pojemnikach, można
suszyć ich kwiatostany.

Powyższe kilka gatunków, to rośliny, które
sprawdziłem i których atrakcyjność i przydatność
w założeniach ogrodowych moim zdaniem nie
podlega wątpliwości. Uwagi dotyczące wyglądu są
subiektywne,
sygnalizują
tylko
niektóre
zauważone cechy.

Szczegółowe opisy roślin można znaleźć w encyklopedii traw ozdobnych a na forum o trawach poczytać
komentarze na ich temat.
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