
Snödroppe 
Galanthus – de vita blommorna 
har tre större yttre kalkblad och 
tre mindre inre. De har inre gröna 
markeringar, specifika för varje art 
och sort. Vilda snödroppar finns 
från Europa till Kaspiska havet.

Vintergäck
Eranthis hyemalis – är en av de 
första att blomma i trädgårdens 
gräsmattor. De har en ensam gul 
blomma och tre djupt flikade blad 
en bit ned på stjälken. Det finns 
ytterligare åtta arter i världen, alla 
i sydöstra Europa och Asien.

Blåstjärna
Scilla – har stjärnformade oftast 
blå blommor där varje blomma 
har ett stödblad. Ståndarna är fria.

Till släktet hör idag också vår-
stjärnorna (tidigare Chionodoxa). 
De skiljer sig från övriga arter 
genom att kalkbladen är samman-
växta vid basen. Ståndarna är 
hopstående i en kon och är breda 
mot basen. Övriga blåstjärnor har 
fria kalkblad och de sex ståndarna 
är utspärrade med smala strängar. 

Ett relativt stort löksläkte med 
utbredning i Europa och Asien, 
men med några arter i Afrika. 

Porslinshyacint
Puschkinia – blommar tidigt. De 
har klasar av blekblå nästan vita 
blommor där varje kalkblad har ett 
blått streck på utsidan. Ståndarna 
är sammanväxta till en framåt-
riktad ”strut”. Släktet hör hemma 
på några tusen meters höjd i Turkiet 
med omnejd. 

Narciss
Narcissus – har blommor med 
sex kalkblad och en bikrona 
(trumpet). Färg, form och storleks-
förhållandet mellan blommans 
delar skiljer arterna åt. Finns från 
Portugal till Turkiet.

Klockhyacint  
Hyacinthoides – Blommorna är 
oftast klockformade och blå i en 
flerblommig klase. Varje blomma 
har två stödblad. De kommer från 
västra Europa och länderna runt 
Medelhavet.

Krokuslilja
Sternbergia – är i första hand 
höstblommande. De liknar en gul 
krokus men har sex ståndare. Av 
de åtta arterna är S. lutea vanligast 
i trädgårdssammanhang och den 
som klarar sig bäst ute hos oss. 
Krokusliljorna kommer från 
Medelhavet till centrala Asien.

Krokus 
Crocus – olika arter och sorter av 
krokus hittar du i rabatter och 
gräsmattor runt om i trädgården. 
De har en bägarformad blomma 
med tre ståndare. Ursprungligen 
kommer de från södra Europa och 
Medelhavet till västra Kina.

Tidlösa
Colchium – blommar i olika delar 
av trädgården. De har sex oftast 
sammanväxta kalkblad och sex 
ståndare. Det finns vår- och 
höstblommande arter där de 
senare är härdigare. Tidlösorna hör 
hemma i ett område från Portugal 
till Centralasien.

Tulpan
Tulipa – har bägarformad blomma 
med sex ståndare. Oftast är 
den ensam men några arter har 
grenig blomställning. Härstammar 
från stäpp- och bergsområden 
i Centralasien men finns från 
Portugal via Medelhavet till 
Mongoliet.

Upptäck våra lökar och knölar. De 
blommar från tidig vår till sen höst. 
Kartans gulmarkerade fält blommar 
tidig vår, mars–april.
De grönmarkerade fälten blommar 
under senare vår, maj–juni.
De rödmarkerade fälten blommar på 
hösten september–oktober.
De blå markeringarna visar var det  
blommar hela våren och hösten.



Utställningar, föredrag, visningar, växtlistor:
www.botan.uu.se/spirande-lok

Uppsala linneanska trädgårdar

Programaktiviteter med temat 
lök- och knölväxter under 2019
23–31/3 Otålig vår i Orangeriet - en utställning 
med vårkänsla.

23/3 Lökarnas värld – föredrag med Gerben 
Tjeerdsma.
26/3 Vårblomning i orangeriet – visning.
27/3 Påskliljor, snödroppar och Alzheimers 
sjukdom – föreläsning av Sonny Larsson.
28/3 Tåliga och otåliga lökar – visning.

1/5 kl. 12.30 Vårblomning hos Linné – säsong-
ens första visning i Linnéträdgården.
29/8 kl. 18 Mellan Skylla & Karybdis  – föreläs-
ning av Sonny Larsson
18/9 kl. 19.00 Allt om vitlök – Åke Truedsson 
pratar om vitlök. Plats: Stenhagenbiblioteket.
23/11–1/12 Julefröjd – en julblomsutställning.

I samarbete med Trädgårdsamatörerna
30/3 kl. 13 Lökar och knölar – mästarens 
urval. Föredrag med Henrik Zetterlund.
2/5 Lär dig gjuta tråg för lök.
13/6 kl. 18 Ta hand om dina lökar.
22/8 kl. 18 Vårlök till din trädgård.
5-6/10 Lök- & knölhelg. Inspirerande och 
lärorika föreläsningar.

Popup-visningar några torsdagskvällar i april och 
maj. Håll utkik på hemsida och facebook!

Ett knöligt år
Under våren fylls gräsmattorna i barock-
trädgården i Botaniska trädgården av färg. 
Först smyger vintergäck och snödroppar 
upp sina blommor. Snart följs de av nunne-
ört, blåstjärnor, porslinshyacinter, olika 
sippor och gullvivor som i sin tur avlöses av 
vårärt, klockhyacinter och narcisser. Det här 
är en tid för att strosa runt och upptäcka 
trädgården på egen hand. Och det är just 
det som det här lilla bladet är till för.

Under försommaren fortsätter lök- och 
knölprakten i våra anläggningar och 
rabatter. Nu blommar tulpaner, hund-
tandliljor, stäppliljor, hyacinter, liljor och 
lök. När hösten tar vid fyller tidlösor och 
höstkrokusar på. 

Klockor, liljor och tulpaner 
I år fokuserar vi på lök- och knölväxter i 
Botaniska trädgården. Det är en del i 
arbetet med att kompletterar och utveckla 
våra växtsamlingar på lång sikt. Förra året 
planterade vi 75 000 snödroppar, krokusar, 
blåstjärnor, klockliljor, tulpaner och narcisser. 
Under 2019 kommer rabatter och gräs-
mattor att bjuda på många uppstickande 
nyheter.

Spirande lökar 
& knölar


