
Valborgs-spaning 
med Björn Aldén

”När detta skrivs lider en av de sva-
laste aprilmånaderna på många år 
mot sitt slut. En ordentlig kontrast 
till mars, både temperaturmässigt 
och nederbördsmässigt. Det både 
märks och inte märks i växtvärl-
den. Flera rododendronbuskar 
började slå ut i mars redan. Tyvärr 
tog nattfrosterna deras blommor. 
Men de som ännu inte hunnit få ut 
sina kronblad klarade sig. Mer än 
20 arter står nu i blom, i slutet av 
april, liksom de första magnoliorna 
och förstås de japanska körsbä-
ren. Den underbara vitsippstiden 
är här. Svalt väder innebär dess-
utom att vi får njuta längre. Året är 
annars någorlunda normalt eller 
kanske något senare än normalt. 

I Japandalen blommor ännu ett an-
tal körsbär en tid. Den storblommi-
ga vinteralprosen  (Rhododendron 
mucronulatum) i Koreadalen får 
inte missas. Den har som ofta en 
överdådig blomning. Azaleor och 
andra Rhododendron-arter kom-
mer att bjuda på färgprakt långt in 
i juni”. Läs mer

Botaniskas lökar och knölar
Det är fortfarande fantastisk blom-
ning i Lökträdgården med bla iris, 
tulpaner, kungsängsliljor och nun-
neört. 

Klippträdgården
Det spirar även i Klippträdgården 
där just nu de svårodlade trilliu-
men börjat blomma. 
I Klippträdgården anläggs nu den 
nya avdelningen med skandina-
viska växter som planteras ut sista 
veckan i april. Invigning 2 juni.

ÖKENLIV
Invigning 2 juni kl 13-15

Sommarens utställning handlar 
om kaktusar och suckulenter. Här 
får du veta var växterna kommer 
ifrån, hur de har anpassat sig till 
ett liv med vattenbrist och hur du 
odlar dem. Ett par skallerormar 
finns här också. Utställningen görs 
i samarbete med Västsvenska 
kaktus- och suckulentföreningen 
och pågår till 30 september. 

Växthusen
I växthusen luk-
tar det illa. Det är 
knölkallorna och 
drakkallan, även 
kallad svinröven 
som blommar. 
Bilden visar jät-
teknölkallan som 
blommade här 
2005.
Fredag 18 maj är det interna-
tionellt firande av ”Fascinerande 
Växters Dag” och vi bjuder på gra-
tis inträde till växthusen.

NäsduKsträdEt
Botaniskas berömda näsduksträd 
blommar vanligtvis i skiftet maj/
juni. Ett träd står i Japandalen på 
höger sida av vägen. Det andra, i 
Bambulunden, är svårare att hitta.

BOtANIsKAs VäNNEr 
FYLLEr 25 År!

Det firar vi med en heldag i träd-
gården 2 juni kl 11 - 17. Invigning 
av utställningen Ökenliv och av-
delningen Skandinavien i Klipp-
trädgården, aktiviteter för barnen, 
tipspromenad mm.
www.botaniskasvanner.se
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Föreningen Botaniskas Vänner

Trädgården har öppet varje dag året runt från kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen har under maj - september öppet 10-17.  Entréavgift 20 kr.

Butiken har under april - september öppet 10 - 19.

HUNDAR FÅR INTE VARA I TRäDGÅRDEN MARS - SEPTEMBER
    

Verksamheten ingår i
Vi finns på

http://gotbot.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePageWide.aspx?id=68432
http://www.fascinerandevaxtersdag.se
http://www.fascinerandevaxtersdag.se
http://botaniskasvanner.se/
http://www.gotbot.se
mailto:agneta.green%40vgregion.se?subject=
http://www.botaniskasvanner.se
http://www.facebook.com/pages/Goteborgs-botaniska-tradgard/10150105208115093


2-4, 7-11, 21-25 maj
MOrGON PÅ KINEsIsKt VIs

 taj Ji Quan
Stora gräsmattan. Ledare är Gud-
run Gylling. Hela formen: udda 
datum kl. 06 jämna datum kl. 08. 
Grundläggande: udda datum kl. 
08 jämna datum kl. 06. 
Ingen avgift. I samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.
Läs mer

torsdag 3 maj kl 14-15
EKOLOGIsK GrÖNsAKsOdLING

Nu är det hög tid att planera sin 
köksträdgård. Trädgårdsmästare 
Ralph Lindholm svarar på frågor 
om ekologisk odling av grönsaker.
Pris: 50 kr. Biljett köps i Butiken.

tisdag 22 maj kl 18
OBs! äNdrAd tId 
FrÅN 15 till 22 MAJ

FÅGLAr I BOtANIsKA
Det finns ett rikt fågelliv i Botanis-
ka. Promenad med Björn Aldén. 
Pris: 50 kr. Biljett köps i Butiken.

Onsdag 23 maj kl 18
FÖrsOMMArFLOr 
I BAMBuLuNdEN

Henrik Zetterlund visar tidigblom-
mande woodlandväxter.
Pris: 50 kr. Biljett köps i Butiken.

NALLEPIcKNIcK
Onsdag 23 maj kl 10 -12

Botaniskas årliga nallepicknick 
brukar locka hundratals barn och 
deras gosedjur. Ta med barn, 
gosedjur och picknick så bjuder 
vi på sång, dans, lekar och Nalle 
Lufs i form av skådespelaren Jan 
Ericson. Stora gräsmattan vid vita 
lusthuset. 
Ingen avgift, ingen anmälan.

söndag 27 maj kl 11-16
KLIPPträdGÅrdEN

Växter från hela världen. Träd-
gårdsmästare Marika Irvine med 
flera presenterar Botaniskas pris-
belönta Klippträdgård och svarar 
på frågor. Kanske har näsduks-
trädet börjat blomma i Japandalen 
också. Introduktion kl 11, 13 & 15.
Pris: 50 kr. Biljett köps i Butiken.

Botaniska på HBTQ-festivalen
torsdag 31 maj kl 17

är FIKusEN BI-sEXuELL? 
Välkommen till växternas värld där 
hermafroditer anses perfekta och 
där det är helt okey att befrukta sig 
själv, leva i celibat, byta kön eller 
ha sex med andra arter.
Följ med på en vandring i Växthu-
sen och lär dig mer om växternas 
könsöverskridande tillvaro.
Växthusen. 

FANNY  GrENs VäG 
Förra årets populära utomhusfö-
reställning är tillbaka. Tillsammans 
med änkefru Fanny Gren får du 
uppleva ett magiskt kärleksmöte 
mellan människa och natur i Bota-
niska trädgården. Kören Rabalder, 
dansare och musiker. Spelas un-
der några av årets ljusaste nätter. 
Premiär 8 juni.
För tider och biljettbeställning 
www.fannygrensvag.com

ANdrAs AKtIVItEtEr
Det händer en hel del i Botaniska 
trädgården som vi inte själva ar-
rangerar men siom kan vara in-
tressant ändå.
Internationella skrattdagen infal-
ler 6 maj och kl 14 kan man skratta 
i trädgården tillsammans med an-
dra glada människor.
Folkdanslaget National har 
dansuppvisning på stora gräsmat-
tan 17 juni kl 13. Vid regn flyttas 
arrangemanget till Gräfsnäsgår-
den i Slottsskogen.
trädgårdsamatörernas växt-
marknad äger rum  20 maj kl 11-
13 utanför Botaniska institutionen, 
granne med trädgården.

MArKAttA MusIKtEAtEr
spelar i maj teater för  de små bar-
nen i Stolpboden. Se www.markat-
ta.net för tider och bokning.
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