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Bevaring av gamle hageplanter

Gamlehagen

Gamle hageplanter er levende kulturminner. De bærer med
seg historier om hvordan folk har nyttegjort seg ulike planter.
Mange av disse plantene er ikke lenger i salg, men kan
fortsatt finnes i gamle hager og parker, på nedlagte småbruk,
på kirkegårder, i gammel kulturmark eller forvillet i skog og
kratt, nær hagen der de en gang ble dyrket.

De innsamlede plantene tas vare på ved Ringve botaniske
hage og presenteres for publikum i Gamlehagen. Hagen
er utformet som langstrakte, frodige bed på begge
sider av vandrestien mellom Systemet og Arboretet.
Prydplantene er samlet i de langstrakte stauderabattene,
mens kjøkkenvekster, peoner, steinbedsplanter og
bunndekkende planter står i egne bed.

De fleste artene vi har i Norge finnes også andre steder
i verden, men vårt klima tilsier at norsk plantemateriale
genetisk kan skille seg mye fra bestander i mer sentrale
deler av artenes vokseområde. Plantene har tilpasset seg
norske vekstbetingelser, noe som gjør dem verdifulle også for
framtidig hagebruk.

Under planleggingen av stauderabattene ble plantenes
utseende (blomsterfarge, høyde) samt krav til voksested
vektlagt. Nærmest Arboretet er bedene dominert av
kjølige pastellfarger, mens man i motsatt ende finner
blomster med varme fargetoner.
På planteetikettene er innsamlingssted angitt med fylke
og kommune. Mer detaljert informasjon om lokalitet
samt plantens historie er lagret i databasen ved Ringve
botaniske hage.

Bevaring i Midt-Norge
Gjennom prosjektet ”Bevaring av gamle hageplanter i MidtNorge” ble det i perioden 2003-2005 registrert og samlet
inn plantemateriale fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag
og Nord-Trøndelag. Det ble gitt informasjon om prosjektet
gjennom media og folk ble oppfordret til å melde fra om gamle
hager som kunne være verdt et besøk. Som et utgangspunkt
skulle hageplantene være minst 50 år gamle. Responsen var
overveldende og dannet grunnlaget for en liste over aktuelle
hager å besøke – i tillegg til et antall historiske hager, anlegg
og lokaliteter man allerede kjente til.

Prosjektet ”Bevaring av gamle hageplanter i Midt-Norge”
og etableringen av Gamlehagen ble støttet økonomisk av
Genressursutvalget for planter, som nå inngår i Norsk
genressurssenter.

Plantearven
Norsk genressurssenter forvalter PLANTEARVENkonseptet, som er opprettet for bevaring og aktiv bruk av
plantegenetiske ressurser. Levende planter er bevart i
samlinger som denne og frø er lagret i Nordisk Genbank.
PLANTEARVEN® er også et varemerke.

Under registrerings- og innsamlingsarbeidet var det et mål
å få en bredest mulig geografisk dekning. Plantemateriale
ble derfor hentet inn fra flest mulig vegetasjonssoner, slik
at materialet samlet sett representerer tilpasninger til ulike
klimaforhold. I alt 330 planter, både vanlige og sjeldne,
ble samlet inn. Til sammen gir de et spennende innblikk i
midtnorsk hagetradisjon.

Duppesoleie Ranunclus aconitifolius flore pleno

Valurt Symphytum officinale

