Vad blommar i Botan
den 30:e mars 2022?
Det finns massor med vårblommor. Det
brukar börja med att vintergäcken
kommer fram, sedan kommer
snödroppen och så fortsätter det därifrån.
De har ofta en stark färg för att kunna
locka till sig insekter. Många av de är
geofyter, till exempel lök och knölväxter.
En geofyt är en växt som lagrar vatten
och energi mestadels under jorden. De
finns mycket i områden kring
Medelhavet, Kalifornien och
Kapprovinsen i Sydafrika. Det finns
olika grupper av dem som växer i olika
typer av miljöer. De har de behövt
anpassa sig till en torr och varm
sommar. Men även till ett fuktigt och
svalt klimat resten av året.
De flesta av geofyterna blommar från
februari till maj. De vilar under
sommaren i ett översömringsorgan. Det kan t.ex. vara i en lök. Här i översomringsorganet
finns det massor med vatten och näring, som gör att de klarar sommaren, när de ligger och
vilar under jord. De börjar blomma så tidigt eftersom de har övervintrat med massa energi
och näring under marken. De börjar sedan att blomma och har sin säsong innan det kommer
andra växter som börjar blomma. De överlever genom att flytta energin ner till löken när de
vissnar.
Några av de växter som man kan hitta i Botan den 30:e mars är bland annat :
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Vintergäck :
Vintergäcken är ett av de tidiga vårtecken och är en
av de blommor som blommar allra först. Den

av

blommar redan i januari, men blommar som mest under mars. Under april sår slutar den att
blomma lika mycket . Den gula blomman sitter på toppen av stjälken och har under sig några
gröna blad som ibland liknar formen av ett paraply.
Den kommer ursprungligen från Sydeuropa och tillhör
samma släkt som smörblomman.
Snödroppar:
Snödroppen är från södra Europa den med. Den är även ett
av de tidiga vårtecken, som ofta kommer efter
vintergäcken. Den blommar då från februari till april, men
kan börja blomma tidigare i vissa områden.
Snödroppar är en lökväxt. Både löken och hela snödroppen
är giftig. Den brukar bli 10-15 cm hög och är vit. Bladen är
inte mer än till sju millimeter breda och formen på den vita
blomman liknar en droppe som tittar ner.

Scilla:
I Botaniska trädgården finns det massor av scillor
överallt. Det finns olika typer av scillor. Fyra
vanliga är vårstjärna, stor vårstjärna, blåstjärna och
rysk blåstjärna. De är ganska lika, men kommer
ursprungligen från lite olika platser. De blommar
från februari till maj. De tål kyla bra och trivs i en
fuktig miljö. De tillhör den grupp av geofyter som
trivs bra i det svenska klimatet.
Den stora skillnaden mellan vår stjärnorna och
blåstjärnorna är att blåstjärnorna har blått pollen,
medan vår stjärnorna har gult pollen. Den ryska
blåstjärnan har även en form som liknar en droppe som kollar ner i marken.
Den stora vårstjärnan är lite större än den vanliga vårstjärnan.

Vitsippa:
Den börjar blomma olika i landet beroende på var man
befinner sig, men ofta kring mars. Den trivs i lite skuggig
miljö där det inte är alltför torrt. I Sverige är den relativt
vanlig, förutom i norr där den saknas helt. Vitsippan tillhör
familjen ranunkelväxter och dess namn på latin är Anemone
nemorosa.
Ranunkelväxter innehåller ett ämne som gör att växten blir
giftig i vissa tillstånd oftast när de krossas eller när man äter
dem. Vitsippan tillhör som sagt ranunkelväxterna och har då detta ämne. Ibland kan den alltså
göra att huden börjar rodna eller att man får blåsor. Den dödliga dosen för vitsippor är cirka
30 stycken.
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Påsklilja
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