
GUMTÄKT BOTANISKA TRÄDGÅRD
Trädgårdens växter är en värdefull del av vår naturvetenskapliga nationalsamling. 
Välkommen på besök till Luomus!
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Områden vars klimat motsvarar det i södra 
Finland. Härifrån härstammar största delen 
av växterna i växtgeografiska trädgården.
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VÄXTGEOGRAFISKA TRÄDGÅRDEN
Vilda växter runtom norra 
halvklotet

KULTURVÄXTTRÄDGÅRDEN
Nyttoväxter och prydnadsväxter 
i herrgårdsparken
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TilläggsinformationA D

Information

Trädgården är 
avgiftsbelagd, inträdes-
biljetter från cafét.

Rör inte växterna, samla inte heller växtdelar eller frön. 
En del av växterna är giftiga.

Det är tillåtet att gå på gräsmattor.

Sopstation



GUMTÄKT BOTANISKA TRÄDGÅRD – LEVANDE VETENSKAP!

Botaniska trädgården har byggts på Gumtäkt 
herrgårds marker från och med 1980-talet. 
Merparten av trädgården går i engelsk stil. Ser 
du slingrande gångar, dammar, broar och ett 
lusthus?
Botaniska trädgårdar fungerar som fristad för 
utrotningshotade arter. I Gumtäkt skyddas flera 
växtarter ex situ, dvs. utanför deras naturliga 
livsmiljö.
Det sex hektar stora området delas in i en växt-
geografisk trädgård och en kulturväxtträdgård.

VÄXTGEOGRAFISKA TRÄDGÅRDEN
Hortus geobotanicus

Alla växtstammar i den växtgeografiska delen 
har samlats direkt från naturen, vilket gör samlin-
garna i Gumtäkt speciellt värdefulla. Växterna 
härstammar från områden på norra halvklotet 
som har ett klimat som motsvarar det i södra 
Finland. Ett stort experiment pågår! Hur klarar 
sig växterna hos oss?

FINLAND
I avdelningen har växterna grupperats enligt sin 
typiska livsmiljö, t.ex. havsstrand, lund, moskog 
av tall eller myr. Man har valt ut ett så omfattan-
de urval av inhemska arter och utrotningshotade 
arter från ex situ-samlingen som möjligt.

EUROPA
Europa har få trädarter, vilket beror på istider-
nas och människans inverkan. Trots detta har 
Europa-avdelningen mest arter av alla geografis-
ka avdelningarna. Europeiska växter är nämligen 
lättillgängliga och odlingserfarenheten av dem är 
lång. I Europa finns det många arter som närmar 
sig Finland allteftersom klimatet blir varmare.

ÖSTRA OCH VÄSTRA NORDAMERIKA
I Nordamerika växer ett stort antal trädarter, 
eftersom området klarade av istidernas om-
välvningar relativt väl. De sydligaste delarna av 
östra Nordamerika täcks av lövskogar. Träden är 
relativt småväxta. Västra Nordamerika är för sin 
del känd för sina gamla och jättelika barrträd.

JAPAN
Japan är känd för sina små träd med förtjusande 
blomning. Områden vars klimat motsvarat det i 
södra Finland hittas främst i bergstrakter. I Japan 
finns det endemiska arter, men en stor del av 
arterna förekommer också på andra sidan havet i 
kontinentala Fjärran Östern. Många växter tål sur 
jordmån, t.ex. funkior och astilber.

FJÄRRAN ÖSTERN
Fjärran Östern är ett paradis för botanister. Här 
växer ett hundratal barrväxter och ungefär 400 
olika lövträd! Fältskiktet har också rikligt med 
arter. Hemligheten bakom den rikliga och täm-
ligen okända floran i Fjärran Östern anses vara 
istidernas svagare inverkan jämfört med andra 
områden såsom Europa.

KULTURVÄXTTRÄDGÅRDEN
Hortus ethnobotanicus 
I kulturväxtträdgården odlas prydnadsväxter 
typiska för 1800-tals herrgårdsmiljöer. Dessutom 
finns här nyttoväxter, bl.a. medicinalväxter och 
matväxter.

GEOLOGISKA SAMLINGARNA
Luomus meteorit-, mineral-, sten- och fossil-
samlingar finns i Gumtäkt herrgård. Geologiska 
samlingarnas öppettider hittas på herrgårdens 
ytterdörr.
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