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Zwykle nie uważamy zimy za okres w ktόrym myślimy o roślinach w ogrodzie lub
chcemy nimi imponować. Aczkolwiek zimowe ogrody mogą być piękne i mogą
stanowić ważne schronienie dla zwierzyny.
Gdy będziesz planować ogrόd w tym roku weź pod uwagę uwzględnienie niektόrych
naturalnie występujących traw. Pozostawienie ich na cały rok może przynieść wiele
milych wrażeń tym bardziej że wymagają one bardzo niewiele opieki. Naturalnie
występujące trawy preriowe są odporne na zimno i suszę i rzadko atakowane są przez
choroby i owady. Są one bylinami, ktorymi można się cieszyć z roku na rok.
Palczatka gerarda (Andropogon gerardii) i trawa indiańska (Sorghastrum nutans)
Obydwie te naturalnie występujące rośliny prerii są trawami kępowymi rosnącymi w
zwartych skupiskach. Ze względu na ciekawy kolor i kształt stanowią interesujący
dodatek w ogrodzie. Zimą liście uginają się pod ciężarem oblepiającego je śniegu i lodu,
ktόry odbija jasne promienie słońca. Wiele zwerząt może znaleźć schronienie pod liśćmi
u podtawy tej rośliny, a ptaki mogą żywić się jej nasionami przez całą zimę.
Palczatka gerarda jest Trawą Prerii Stanu Illinois. Osiąga wysokość dwόch do dwόch i
pόł metra. W lecie liście są niebieskozielone i stąd pochodzi zwyczajowa anglieska
nazwa tej rosliny: „big bluestem” („duża niebieskopędowa”). W jesieni liście zmieniają
kolor na żόłty i brązowy.
Indiańska trawa dorasta do wysokości stu dwudziestu centymetrόw do dwόch metrow.
Ma długie wąskie liście falujące na wietrze i nasiona zebrane w grona wyglądające jak
piόra. Kwiaty rozwijają się w sierpniu i wrześniu i cała roślina stanowi piękny kolorowy
akcent w jesieni.
Obydwa gatunki powinny być sadzone w wystarczającej odległości od innych roślin w
ogrodzie by zapewnić im miejsce do rozrostu i uniknąć splątania z innymi roślinami.
Ponieważ są to wysokie rośliny odpowiednim miejscem dla nich jest tył ogrodu.
Dalsze informacje na temat tych i innych roślin prerii 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.
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