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Czy pragniesz, żeby zima się już wreszcie skończyła i żeby zakwitły wiosenne polne
kwiaty? Teraz, gdy jeszcze pozostało trochę czasu na planowanie, czy nie warto byłoby
pomyśleć o uwzględnieniu niektórych naturalnie występujących miejscowych kwiatów w
Waszym zacienionym ogrodzie? Naturalnie występujące leśne kwiaty są odporne na
zimno i suszę i rzadko atakowane są przez choroby i owady. Są to byliny, którymi
można się cieszyć z roku na rok i nie wymagają one specjalnej opieki. Kwitną wcześnie
na wiosnę, zanim liście na drzewach zdążą się rozwinąć, aby wykorzystać duże ilości
światła, które nie będzie dla nich dostępne późną wiosną i w lecie
Biskupie serduszka (Dicentra cucullaria)
Biskupie serduszka to roślina rozwijająca się z bulwy i można ją spotkać na terenie
załego stanu w żyznych lasach. Liscie nie wyrastają na pędach. Delikatnie powcinane
liście wyrastają u podstawy i stanowią ciekawy accent w ogrodzie. Kwiaty obecne są od
połowy marca do początków maja. Kwiaty są białe na szczycie zabarwione na żółto i
rozwijają się w gronach na bezlistnych pędach dorastających do dwudziestu pięciu
centymetrów wysokości. Pojedyncze kwiaty mają średnio 1,6 cm długości i 2 cm
szerokości. Cztery płatki ułożone są w dwie rozdęte pary. Płatki rozchylają się i mają
szpiczaste ostrogi u podstawy. Owoce są owalne do lancetowatych i zawierają wiele
nasion.
Kwiaty przypominają wyglądem spodnie o szerokich nogawkach noszone w dawnych
czasach w Europie i stąd pochodzi angielska nazwa tej rośliny: „dutchman breeches”
(„holenderskie spodnie”). Aczkolwiek „spodnie” zawieszone są na pędach do góry
nogami to jednak patrząc na tę roślinę nietrudno sobie wyobrazić parę pantalonów
wiszących na sznurku i powiewających na wietrze.
Roślina ta zawiera alkaloid który jest trujący dla bydła.
Dalsze informacje na temat biskupich serduszek oraz innych roślin naturalnie
występujących w stanie Illinois, włącznie z informacją gdzie dokonuje się ich zakupu, a
także z instrukcją ich sadzenia, można znaleźć w następujących publikacjach, które są
dostępne za pośrednictwem IDNR poprzez wypełnienie formularza zamówienia na
stronie internetowej:
http://www.idnrteachkids.com.
Prairie Establishment and Landscaping – Zakładanie i projektowanie krajobrazowe
prerii
Landscaping for Wildlife – Projektowanie krajobrazowe dla dzikiej zwierzyny
Butterfly Gardens – Ogrody dla motyli

