
Sommarens motiv i bildrabatten 
föreställer den uppseendeväckande 
och svårodlade jordorkidén Disa 
uniflora, också kallad ”Pride of Table 
Mountain” i sitt hemland Sydaf-
rika. Den växer naturligt på fuktiga 
ställen nära vattenfall och bäckar.  
Blommorna är spektakulära, oftast 
röda, men ibland också rosa eller 
någon gång gula.

Under sommarens stora orkidé-
utställning ”Förföriska skönheter” 
i växthusen kan man bekanta sig 
med denna sällsynta växt liksom 
med 1 500 andra spännande orki-
déer. Disa uniflora blommar nu och 
fram till mitten av september.  

Darwin och de köttätande växterna
Onsdag 1 & 29 juli kl. 18

Världen firar i år 200-årsminnet av 
Charles Darwins födelse. Bland an-
nat var han den som genom sitt verk 
Insectivorous Plants 1878 gjorde att de 
köttätande växternas existens accep-
terades på allvar. Intendent Magnus 
Neuendorf visar Botaniskas stora sam-
ling av köttätande växter och berättar 
om deras fantastiska värld. 
Samling i Växthusen.

Sevärt just nu
Det märkliga och vackra epåletträ-
det (Pterostyrax hispida) från C Kina 
och Japan blommar för fullt i Bota-
niska. Det står i slänten i trädgårdens 
centrala del strax intill statyn Vårens 
Huldra. Som många andra träd i år 
är blomningen rekordartad. Ordet 
epålett kan enklast  beskrivas som 
axelklaff och ses framförallt i militära 
uniformer. De var ursprungligen ut-
formade som skydd mot sabelhugg. 

När man tittar på de hängande kla-
sarna av ensidigt nedåtvända, svagt 
väldoftande vita blommor kan man 
kanske förstå varför trädet fått sitt 
svenska namn. Det är mycket ovan-
ligt i kultur och i Sverige ser man det 
mest i våra botaniska trädgårdar. Vårt 
lilla träd är kanske det äldsta i landet. 
Det planterades redan 1921, dvs innan 
trädgården formellt invigdes 1923. 

Rododendronblomningen fortsätter. 
och i nedre Rododendrondalen syns 
nu fujirododendron, sommarrodo-
dendron och orangeazalea och sen 
azalea.

DAGLIGA GUIDNINGAR 
Maj - augusti kl. 13

Bjud släkt och vänner på en guidad 
tur i parken i sommar.

Växter i mat,medicin och magi
Söndag 19 juli kl. 14

I Botaniskas Örtagård kan man finna 
såväl krydd- som medicinalväxter, 
många av dem med en fascinerande 
kulturhistoria. Örtagården, som 
invigdes i augusti 2000 innehåller både 
kryddklassiker och medicinalväxter.
Ingemar Johansson tar besökarna 
med på en spännande vandring.

Gröna Rehab permanentas
Botaniska trädgården driver verk-
samheten Gröna Rehab som arbetar 
med rehabilitering i trädgårdsmiljö. 
Under tre år har verksamheten va-
rit ett projekt men nyligen fattade 
Västra Götalandsregionen beslutet 
att Gröna Rehab blir en permanent 
verksamhet inom Botaniska trädgår-
den. Gröna Rehab tilldelades också 
nyligen Centerpartiets miljöpris.

http://epi.vgregion.se/sv/Grona-Rehab/
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Trädgården har öppet varje dag från kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen har under maj-augusti öppet 10-17.  Entréavgift 20 kr.

Butiken och Galleri Floras Rike har april - september  öppet 10-19.
Hundar får inte vara i trädgården 1 mars - 30 september.
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