Rapport fra besøk ved Royal Botanic Gardens, Kew, 24. April 2009:

Beplantningen foran The Palm House

Kort historikk:
Kew Gardens ble dannet i 1759, og feirer dermed 250 år i år. I 1840 fikk anlegget status som nasjonal
botanisk hage, og i 2003 kom den på UNESCOs liste over Verdensarvsteder. Hagen er på 120 hektar, og
ligger i bydelen Kew sørvest i London langs elven Thames. Parken hadde nesten 2 millioner besøkende i
2008, og har litt under 600 ansatte, de fleste av disse er forskere og botanikere. Hagen har 30 000
forskjellige planter, og et av verdens største herbarium med over 7 millioner planter.
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Wisteria floribunda (Japanblåregn)
Interessante steder:
The Princess of Wales Conservatory:
Et glasshus med 10 klimasoner, åpnet i 1987 av Prinsesse Diana (men oppkalt etter Prinsesse Augusta
som grunnla hagen). De to største sonene er tørr tropisk og våt tropisk, de åtte resterende er mikro‐
klimasoner som er laget spesielt for visse planter.

Amorphophallus titanium, også kalt titan arum eller Likblomst. Akkurat denne planten blomstret helga
etter mitt besøk.
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Palm House:
Den mest kjente bygningen i Kew, stod ferdig i 1848 og er laget helt i glass og jern. Utstillingen er delt
opp etter hvilke geografiske områder plantene kommer fra; Afrika, Amerika og
Asia/Australasia/Stillehavet. I den midtre delen er de aller høyeste plantene samlet.

Attalea butyracea, Yagua‐palme eller Amerikansk oljepalme, den største palmen i Palmehuset
Temperate House:
Dette glasshuset er dobbelt så stort som Palmehuset, og ble påbegynt i 1859 og deretter etappevis bygd
ut til det stod ferdig i 1899. Også her er utstillingen delt opp etter geografisk område; Asia, Australia,
Europa, øyflora, neotropisk, New Zealand og Sør‐Afrika.
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Musa basjoo, Prydbanan

Del av det Tempererte huset
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Treetop Walkway:
En 200 meter lang gangvei formet som en stor sirkel, støttet av stålbjelker 18 meter høye og åpnet i mai
2008. Gulvet og sidene er laget av metallgitter, slik at man får full utsikt. Gangveien er lagt nær
trekroner så blomster og blader kan sees på nært hold.

Gangveien sett fra bakken

Trappetårnet der man går opp sett fra den andre siden av gangveien
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Utvalgte bilder fra resten av hagen:

En av de lange siktelinjene, denne heter Syon Vista, er over én kilometer lang og går fra Palmehuset og
helt til Thames. De formklipte buskene foran hekken er Ilex

Liten del av den japanske hagen, i bakgrunnen Chokushi‐Mon, eller Den keiserlige budbringers port, laget
til en utstilling i 1910
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Den japanske pagoden, ferdig i 1762 og nesten 50 meter høy. Den er stengt for publikum.
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