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Botanični vrt Gö teborg

Prefinjen občutek
za naravo in umetnost
Botanični vrt v Gö teborgu, drugem
največjem švedskem mestu na obali
Severnega morja, je zanimiva ustano-
va, znotraj katere se prepleta delo
botanikov, vrtnarjev in vrtnih obli-
kovalcev. Leta 1910 ga je ustanovilo
mesto in zanj finančno skrbelo vse
do nedavnega, ko je prešel pod regio-
nalno upravo. Od ustanovitve do da-
našnjih dni ima pomembno vlogo v ži-
vljenju meščanov in prebivalcev širše
okolice, saj vanj množično prihajajo
tako za sprostitev kot spoznavat ra-
stlinsko bogastvo in nove smernice v
okrasnem vrtnarstvu. Pred leti so ga
razglasili za enega najlepših vrtov na
Švedskem.

Največji del göteborškega botanič-
nega vrta, ki se razteza na površini
175 hektarov, zavzema naravni

gozd oziroma rezervat, kamor meščani
prihajajo na rekreacijo in oddih v naravi.
Približno desetino naravnega rezervata
obsega arboretum, v katerem je posajenih
300 vrst dreves iz zmernega podnebnega
pasu. Prva so posadili v začetku 50. let in
so do današnjih dni zrasla v mogočne pri-
merke svoje vrste. Razmeroma mile zime
in lega, zaščitena pred mrzlimi vetrovi, za-
gotavljajo namreč idealno rastišče za mar-
sikatero rastlinsko vrsto. Poleg naravnega
rezervata so v botaničnem vrtu še obsežni
rastlinjaki z eksotičnimi rastlinami, japon-
ski vrt, skalnjak, zelenjavni vrt, dolina ro-

dodendronov ter dolina gozdnih vetrnic,
anemon.

Največja skandinavska zbirka orhidej

V obsežnih rastlinjakih domuje več kot
4500 eksotičnih vrst rastlin z vseh koncev
sveta, med njimi je kar 1600 vrst orhidej.
Zbirka orhidej v štirih rastlinjakih z različni-
mi rastnimi razmerami, ki je največja tovr-
stna zbirka v nordijskih deželah, pritegne
največ obiskovalcev marca in aprila, ko je
večina rastlin v polnem razcvetu. Poleg or-
hidej so na ogled rastline iz vročih, pušča-
vskih predelov z veličastnimi primerki
agav, aloj in drugih puščavskih rastlin.
Med najbogatejšimi so nasadi rastlin iz
Avstralije in Južne Afrike, Sredozemlja in
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jugovzhodne Azije, pri čemer velja posebej
omeniti zbirko rastlin iz gora Irana in Afga-
nistana s strokovnim imenom Dionysia. V
tem delu si je mogoče ogledati izredno za-
nimive blazinaste trajnice, ki lahko rastejo
iz kamnite podlage in jo v kratkem času
tudi prekrijejo.
V botaničnem vrtu so posebno ponosni na
skalnjak s 6000 rastlinskimi vrstami. Po-
zornost vzbujajo tako tiste, ki uspevajo v
skalnih razpokah, kot mesojede rastline,
kot je Sarracenia, ki raste v majhnem vla-
žnem žepu med skalami ob vodi. Skalnjak
je postavljen na zelo razgibanem narav-
nem terenu, po katerem se vije potok, ki
izvira v slapu na vrhu vzpetine. Ena izmed
poti, ki se vzpenja ob slapu, pripelje obi-
skovalca do najvišje točke v botaničnem
vrtu, od koder se odpira veličasten pogled
na ves Göteborg. Rastline so v skalnjaku
posajene skupaj najprej glede na geograf-
ski izvor – iz Evrope, Azije in tako naprej,
znotraj teh skupin pa glede na rastne raz-
mere, v katerih uspevajo. Takšen način
predstavitve rastlin je zelo poučen, saj obi-
skovalec dobi pravi občutek za kombinaci-

je rastlin. Kar raste skupaj v naravi, bo na-
mreč lepo uspevalo skupaj tudi na vrtu ali
v parku. Narava sama ponuja najlepše
kombinacije, če jih le znamo prepoznati.
Naprej od skalnjaka vodi pot do zelo mir-
nega območja, kjer se že začenja gozd. Ta
del vrta so namenili drevesom, grmovni-
cam in trajnicam, ki izvirajo iz Japonske.
Na manjši vodni površini se zrcalijo krošnje
japonskih javorjev in češenj. Kraj za razmi-
šljanje in opazovanje narave.

Dolina rododendronov
in gozdnih anemon

Dolina rododendronov v najrazličnejših
barvah zažari konec aprila in je razkošno
lepa vse do začetka junija. V njej raste več
kot 200 naravnih vrst in več kot 200 kulti-
varjev rododendronov. Kisla prst, visoka
zračna vlaga, razmeroma mile zime in
pred vetrom zaščitena lega so namreč ide-
alne razmere za te zanimive grmovnice.
Med njimi najdemo mogočne večmetrske
grme pa tudi pritlikave vrste, ki sežejo ko-
maj nekaj centimetrov v višino. Naravne

vrste ponavadi zacvetijo vijoličasto ali rde-
če, med kultivarji pa najdemo najrazličnej-
še barve.
Spomladi je privlačna tudi dolina gozdnih
anemon, kjer v podrasti visokih dreves ra-
ste divja vetrnica, Anemone sylvestris, za-
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1. Razkošne grede s trajnicami so delo
znane švedske vrtne oblikovalke Mone
Holmberg in vsako leto pritegnejo veli-
ko obiskovalcev.
2. Slavni švedski botanik Carl Linne,
znan po dvobesednem latinskem poime-
novanju rastlin, je upodobljen na ilu-
straciji v vrtu, saj so leta 2007 prazno-
vali 200. letnico njegovega rojstva.
3. Švedi so ponosni na dosežke svojih
rojakov. Vrt Ulfa Nordjella, ki je bil na
londonskem Chelsea Flower Showu le-
ta 2007 nagrajen z zlato medaljo, so v
celoti prenesli v botanični vrt in je zdaj
na ogled obiskovalcem.
4. Greda z enoletnicami in sezonskim
cvetjem – v javnih nasadih in na zaseb-
nih površinah že nekaj let uspešno sa-
dijo višje in bolj razkošno rastoče eno-
letnice, saj s tem dosežejo bolj naraven
videz.
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ščitni znak botaničnega vrta. Ta nežna be-
la cvetlica podrasti gozdov konec aprila in
v začetku maja s svojimi snežno belimi
cvetovi popolnoma prekrije tla, da so vide-
ti kot zasnežene poljane. V polnem raz-
cvetu ostane do olistanja dreves, potem
pa zaradi pomanjkanja sončne svetlobe
počasi odcveti. Dolina gozdnih anemon je
del vrta, kamor človeška roka ne poseže
prav pogosto, ampak le kadar je treba od-
straniti propadlo ali polomljeno vejo ali
drevo.
Za spodbujanje vrtnarjenja in naravnega
gojenja uporabnih rastlin so v botaničnem
vrtu uredili z lesenim plotom ograjen Ku-
hinjski vrt, v katerem poleg različnih vrst
zelenjave gojijo dišavnice in rastline, ki pri-
vabljajo koristne žuželke. Vse so označene

s tablicami z imeni ter posajene v lepih
kombinacijah, da so grede tudi paša za oči.

Znanilci smernic
v okrasnem vrtnarjenju

Poleg skrbi za zbirke rastlin v göteborškem
botaničnem vrtu veliko časa in sredstev
namenjajo okrasnemu vrtnarjenju. V za-
dnjih letih sodelujejo z znano švedsko vr-
tno oblikovalko Mono Holmberg, ki je bila
v tej ustanovi dolga leta redno zaposlena.
Izkušnje, ki jih je pridobila v letih gojenja
rastlin, zdaj zelo uspešno uporablja pri
oblikovanju z rastlinami. Na Švedskem je
pred dobrim desetletjem povzročila pravo
malo revolucijo, ko je na klasično obliko-
vane cvetlične grede z nizkimi enoletnica-
mi začela uvajati višje in razkošno rastoče
enoletnice, ki so bolj naravnega videza.

5. Paviljon je postavljen ob robu gozda.
V njem je prostor za čajanke. Velika okna
ponujajo lep pogled na cvetlične grede.
6. V rastlinjaku imajo zanimive zbirke
rastlin z vseh koncev sveta. Dyonisia je
blazinasta trajnica, ki izvira gora Afga-
nistana in Irana.
7. Formalni vzorec, sestavljen iz najra-
zličnejših rastlin – sukulent, enole-
tnic, trajnic in sezonskega cvetja, priva-
blja poglede obiskovalcev.
8. Skalnjak se razteza na veliki površini.
Čezenj teče potok, ob katerem so posa-
jene tako gorske kot močvirske rastli-
ne iz različnih koncev zemeljske oble z
zmernim podnebjem.
9. V botaničnem vrtu preizkušajo nove
sorte rastlin – preverjajo njihovo sta-
bilnost, lepo rast, odpornost na bole-
zni in drugo. Zadnji dve leti so se ukvar-
jali z novimi sortami ameriškega slamni-
ka, Echinacea purpurea.
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Njeni načini zasaditve javnih površin so
ostali vodilo do današnjih dni. Tudi v bota-
ničnem vrtu vsako leto zasadi nekaj kom-
binacij enoletnic, ki so vir idej in navdiha za
številne obiskovalce. Poleg z enoletnicami
oblikuje grede s trajnicami, drevesi in gr-
movnicami. Njene grede s trajnicami so v
botaničnem vrtu še posebno znane. Na
njih lahko občudujemo barve ter najrazlič-
nejše oblike ter strukture rasti.

Poklon Carlu Linneju

Švedi so leta 2007 praznovali 200. oble-
tnico rojstva slavnega rojaka Carla Linneja,
ki je med drugim znan po dvojnem latin-
skem poimenovanju rastlin. Znani švedski
oblikovalec vrtov Ulf Nordjell je kot po-
klon velikemu botaniku in zbiratelju rastlin
z vseh koncev sveta oblikoval vrt, s kate-

rim je leta 2007 sodeloval na londonskem
Chelsea Flower Showu in dobil zlato me-
daljo. Vrt so po razstavi v Londonu v celo-
ti preselili v botanični vrt Göteborg in zdaj
privablja množice obiskovalcev. Na nekaj
več kot 200 kvadratnih metrih je oblikova-
lec ustvaril moderen formalni vrt s prefi-
njenim skandinavskim občutkom za nara-
vo in umetnost. Za ogrodje je, poleg mo-
dernih konstrukcij iz lesa, kovine in grani-
ta, uporabil rastline, ki rastejo v naravi, kot
so smreka, bor, breze in jablane. Znotraj
tega je oblikoval grede s trajnicami ter ne-
katerimi Linnejevimi priljubljenimi rastlina-
mi, ki vdihnejo živahnost in sproščenost.
Pergola in lesene stene hkrati zakrivajo in
odkrivajo poglede na različne dele vrta.
Pomemben element je tudi voda, ki hkrati
pomirja ter deluje kot zrcalo.

Zanimiva je tudi vloga Kluba poznavalcev,
katerega član lahko vsakdo postane brez-
plačno. Članom so na voljo najrazličnejša
semena in rastline, ki jih gojijo v vrtu, izbi-
rajo pa jih po katalogu, ki ga izpopolnijo in
izdajo enkrat na leto. Zanimiv je tudi obisk
umetnostne galerije, ki deluje pod okriljem
vrta. V njej pripravljajo najrazličnejše raz-
stave sodobne umetnosti in obrti, temat-
sko povezane z naravo in rastlinami. Kot je
v navadi v večini botaničnih vrtov po sve-
tu, je mogoče tudi ogled göteborškega za-
okrožiti v trgovinici, ki ponuja kakovostno
vrtno orodje, najrazličnejša semena in sa-
dike rastlin. Med meščani sta poleg tega
na odličnem glasu tamkajšnji restavracija
in kavarna.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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