Vi ses i Botaniska 2019
Det händer hela tiden nya och spännande saker i trädgården, så följ oss på:

JANUARI
Nu blommar:
trollhassel och kejsarolvon

Trädgården är öppen alla
dagar året om! Här kan du alltid
ta en promenad eller ett träningspass. Bäst är den ljusa tiden på
dygnet, eftersom bara delar av
parken är upplyst på kvällen.
Välkommen!

FEBRUARI
Nu blommar:
dvärgnarcisser och kuddvivor

11–15 Sportlov
Blommornas färger
och former
Hur lockar växterna till sig sina
pollinatörer? I akvarellmålning
leker vi med blommornas färg
och form. Tipspromenad med
pollinering som tema.
Växthusen kl. 12.30 och kl. 14.00.
Ej drop in. Förhandsbokning
rekommenderas.
Pris: 30 kr /person.

I samarbete med Svenska
Orkidésällskapet som ger tips och
odlingsråd i Växthusen kl. 11–15.

24

Frö- och sticklingsbyte
Får du alltid halvfulla fröpåsar
och massor av sticklingar över?
Byt med andra! Tips och råd av
experter.
Floras Rike och personalbyggnaden kl. 13–15.
Ingen anmälan – ingen avgift.

31

Möt våren i Botaniska
Hur långt har våren kommit
denna gång? Prefekt Mari
Källersjö leder traditionsenligt
årets första vårpromenad.
Huvudentrén kl. 13. Pris 50 kr.

APRIL

15–16 Påsklov

Botaniskas Henrik Zetterlund visar
vår unika samling av dionysosvivor
och berättar om sina expeditioner
till deras naturliga växtplatser.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

24

Dionysian – en odlares
utmaning
Trädgårdsmästare Marika Irvine
berättar om hur hon får de
känsliga dionysosvivorna att trivas.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

MARS
Nu blommar:
orkidéer, lök- & bergsväxter

9 mars –7april

Botaniskas lökar & knölar
Välkommen att se blommande
exemplar ur trädgårdens unika
löksamling – som annars bara
finns bakom kulisserna. Vi har
även öppet hus i växternas
barnkammare 7 april.
Växthusen kl. 10 –16.

17 och 23

Förföriska skönheter
Hur pollineras de europeiska
orkidéerna? Föredrag av Ivar
Edvinsen kl. 11–12.
Orkidéernas färg och form
lockar till sig pollinatörer.
Botaniskas samling av
tropiska orkidéer rymmer
många intressanta historier.
Visning i Växthusen kl. 13 –14.

Lär dig fotografera natur och
trädgård. Föreläsningar, utställning
och workshops. Inga krav på
förkunskaper.
Anmäl dig på närbild.se

Vi gör en djupdykning i vad
pollination egentligen är, och hur
det naturliga urvalet skapat
fascinerande samarbeten mellan
djur och växter. Växthusen.
Utställningen pågår t.o.m. 6 okt.
Vernissage 10 maj kl. 16 –18.

20

Humlor – nyttodjur
i ur och skur
Dessa trevliga insekter är trädgårdens flitigaste pollinerare.
På Internationella Bidagen får du
följa med på en humleskådning

JULI
Nu blommar:
blomsterkornell, hortensior
och sommarblommorna
är som finast
Mitt i sommaren är ”Vandra i det
vilda” som allra vackrast. Här kan
du se ormbunkar, blåbär och jätteliljor. Med vår app ”Botaniska” får
du guidning längs de slingrande
stigarna, ända upp på Håberget.
Därifrån har du en minst sagt
slående vy över Göteborg.

Bakom kulisserna

17

I Dionysians hemliga rum

Blommor & Bin

Naturen i närbild

7

Kärlek kommer i många former.
Denna vecka går i dess tecken i
Göteborg. På Alla hjärtans dag kan
du värma ditt hjärta i Botaniskas
växthus – med den eller de som du
älskar. Kanske träffar du någon ny
vän denna kväll? Musik, mat och
tipspromenad om blommor & bin.
Växthusen kl. 17–19.

Med hjärtat fullt av kärlek

10

15 –16

Nu blommar:
vårlökar och rhododendron

Botaniska har en av
världens främsta samlingar
av vildinsamlade lök- och
knölväxter. En gång om året
kan du följa med personalen
till växternas barnkammare. Du
får där bland annat se hur man
handpollinerar. Även visningar
av blommande lökväxter
utomhus. Sista dagen att se
trädgårdens lökar och knölar i
utställningshuset.
Växthusen kl. 11–15.
Endast entréavgift 20 kr.

14

när vi ser hur våren utvecklas.
Intendent Henrik Sjöman guidar.
Håll utkik på Facebook och
botaniska.se

Blommor & Bin
Utan pollinatörer – ingen biologisk mångfald.
Därför slår vi även i år ett slag för dessa viktiga små liv.
Vi kan alla gynna dem genom att plantera rätt växter
i våra trädgårdar och undvika att använda gifter.

Lär dig mer om vad pollination är i utställningen Blommor &
Bin i växthusen. Skolor i Västra Götalandsregionen tävlar
under året om att bygga det bästa insektshotellet i projektet
Save the Queen. Det är ett samarbete med The Perfect World
Foundation. Andra samarbetspartners är Naturskyddsföreningen, Naturhistoriska museet, Returhuset, Svenska
Orkidésällskapet och Entomologiska föreningen.

Bygg ett insektshotell!
POP UP bygglek besöker
trädgården för att bygga
insektshotell med skollediga
barn. Alla åldrar. Ingen avgift,
ingen anmälan. Lekytan kl.12–15
(Vid regn ses vi i Roten.)

17–18 Påsklov

Mat till pollinatörerna
Gör ”bomber” av fröer från vilda
växter och fixa blommande
restauranger för bin och fjärilar.
Roten kl.12–15. Pris 30 kr. Drop in.

28

HANAMI

När körsbärsträden slår ut
firar vi som vanligt våren med
en japansk picknick – hanami.
Kom hit med familj och vänner,
eller hitta nya bekantskaper.
Ta gärna med en picknickkorg
eller prova maten hos någon av
dagens foodtrucks. Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

MAJ
Nu blommar:
körsbär, rhododendron,
magnolior och buskpioner
Under april och maj blommar
rhododendron och magnolia som
bäst. För att ge dig bästa möjliga
upplevelse kommer datum för
dessa visningar att annonseras

Följ med på en härlig resa bland
blommor och bin i Botaniska 2019!

Samling i Roten kl. 20.00.
Ej drop-in. 50 kr / person.
Barn under 10 år går gratis.
Begränsat antal platser – bokning
rekommenderas.

AUGUSTI
Nu blommar:
ljungheden och perennerna
är som vackrast

22

Biologiska mångfaldens dag
Kom och fira denna internationella
dag tillsammans med Botaniska,
Göteborgs universitet och Centrum
för Globala Biodiversitetsstudier!
Du kan även få en visning av
trädgårdens bambulund och
universitetets herbarium med mera.
Läs mer på botaniska.se

JUNI
Nu blommar:
azaleor, blåregn,
klippträdgården och
näsduksträden är som finast

Fanny Grens val
En publikfavorit är tillbaka!
Under årets kortaste nätter väcks
naturens väsen från förr återigen till
liv i trädgårdens frodiga växtlighet.
Kören Rabalder öppnar ett nytt
kapitel i kärleksdramat mellan
Fanny Gren, Carl-Henrik och
Arfued Diureskytter.
Du kan se detta utomhusskådespel
i Botaniska under kvällarna 7, 8,
14, 15 och 19 juni.
Läs mer och boka biljetter på
korenrabalder.se

3

Det surrar i Örtagården
En örtagård är mums för pollinatörer!
Denna dag presenteras ”Årets ört”
av Svenska Örtasällskapet, som
också visar runt i vår örtagård. Det
finns många historier om dessa
växters magiska och läkande krafter.
Örtagården kl. 11–15. Ingen avgift.

13

Praktfulla perenner!
Trädgårdsmästare Anna-Carin Ek
berättar hur du lyckas med skötsel
och utformning av perennplanteringar. Perennträdgården
kl. 17–18. Pris: 50 kr.

16

De äter om natten
I år spanar vi inte bara efter
fladdermöss utan också efter en
annan pollinatör som verkar i
mörkret – nattfjärilen. Denna insekt
äter nektar men fladdermusen vill
äta fjärilen … Ett nattligt drama
för hela familjen! I samarbete
med Naturhistoriska museet och
Entomologiska föreningen.

Nu blommar:
höstkrokus och cyklamen

20

18

Pollen – på gott och ont
Åslög Dahl är ansvarig för
Pollenlaboratoriet vid Göteborgs
universitet. De gör pollenprognoser
för allergiker, och studerar vilka
slags pollen som samlas av tama
och vilda bin. Hör Åslög berätta om
sitt arbete och följ med på en
promenad. Du får se hur blommor
lockar till sig olika insekter, och du
kan också titta på pollen i mikroskop.
Start i Roten kl. 11.
Läs mer på botaniska.se

28

Ormbunkar!
Följ med botanist Stina Weststrand
till ormbunkarnas fascinerande
värld. Vi vandrar genom trädgården
och pratar om tiden innan det
fanns blomväxter, och om hur ett
liv utan pollination kan se ut.
Samling vid Roten kl. 18. Pris: 50 kr.

SEPTEMBER
Nu blommar:
dahlior och dagliljor

Upptäck arboretet!
Lär känna Botaniskas stora
samling av träd och deras
intressanta historia. Intendent
Henrik Sjöman guidar.
Samling vid Japangrinden
kl. 11 och 13.30. Pris 50 kr.

22

Framtidens träd i staden
Intendent Henrik Sjöman och
miljöforskningsinformatör Jenny
Klingberg pratar om den senaste
forskningen runt trädens
betydelse i urbana miljöer.
Personalbyggnaden kl. 17.30.
Ingen avgift.

28 okt –1nov
Höstlov
Workshop med bivax
Lär dig mer om bin och gör fina
saker av vaxet de producerar.
Roten kl. 12 och kl. 14.
Ej drop in. Förhandsbokning
rekommenderas. Pris 50 kr.

31

Växter som äter djur

1

Blomsterfest i täppan
När rabatterna står i sin fulla prakt
och fjärilar och bin surrar som
mest, då bjuder vi in till ”Blomsterfest i täppan”. Bind din egen
blomsterkrans, njut av underhållning
och lär dig mer om blommornas
vänner – pollinatörerna. Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

5–9

Svamparna i skogen
med intendent Peter Nielsen från
Naturhistoriska museet i Göteborg.
Roten kl. 18. Ingen avgift.

OKTOBER

En lärorik utställning där du får
veta mer om fler än 100 svenska
arter. En avdelning finns även för
nybörjare i svampskogen.
Stolpboden kl. 10–19.
Svampexperter på plats kl. 13–16.
Svampfärgning 8 september.

17

I grönsakslandet
Trädgårdsmästare Anna-Carin Ek
visar Botaniskas köksträdgård och
berättar hur du lyckas med din
ekologiska odling av grönsaker.
Köksträdgården kl. 17. Pris 50 kr.

Under den mörka
Halloween-kvällen
besöker vi huset med
de köttätande växterna.
Vi lär känna deras smarta
tricks för att lura djuren i fällan.
Växthusen kl. 17–19. Ingen avgift.

NOVEMBER
Nu blommar:
kejsarolvon och orkidéer

24

Höstblommande orkidéer
Intendent Åsa Krüger visar
Sveriges största orkidésamling i
sin vackraste höstblomning.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

DECEMBER
Nu blommar:
chileklockorna
Vi skapar en annorlunda
julstämning i Växthusen!
Läs mer på botaniska.se

21

Äpplen och päron

Med reservation för att naturens
tempo inte alltid stämmer överens
med människans kalender.

En av våra populäraste utställningar
med hundratals olika sorter.
Sortbestämning – ta med 4 frukter
av var sort. Pris 20 kr /sort.
Stolpboden 21– 29 sept. kl. 12 –16.

Det kommer hela tiden nya
aktiviteter i trädgården! Håll
dig uppdaterad på botaniska.
se och facebook.com/goteborgs.
botaniska.tradgard

22

BILJETTER

En kulinarisk superdag!
Lär dig ta till vara det som naturen
och trädgården ger. Växtfärgning,
linberedning och konservering
samt syrning och mustning.
Besök gärna den lilla marknaden.
Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

Visningarna kostar 50 kr om
inget annat anges. Biljett bokar
du på 010-473 77 77 och
betalar sedan i butiken. Max 40
personer per visning om inget
annat anges. Är du medlem
i Botaniskas vänner går du
gratis, men du behöver hämta
ut en biljett. Bli gärna vår vän på
botaniskasvanner.se

Höstens
skafferi

Vi samarbetar med:
Vi är en del av:

