
Lökar i Årstidernas park  

 

latinskt namn      svenskt namn               beskrivning 

Allium atropurpureum  vinlök 
vinröda stjärnformade 
blommor  

Allium caeruleum  azurlök klarblåa blommor i klotform 

Allium 'Gladiator' allium 'Gladiator' 
purpurfärgade blommor som 
formar ett stort klot 

Allium 'Globemaster' allium 'Globemaster' 
purpurfärgade blommor som 
formar ett stort klot 

Allium nigrum  svartlök 
tätsittande vita stjärnformade 
blommor  

Allium 'Silver Spring' allium 'Silver Spring' 
vita blommor i juni med 
mörkröd mitt 

Allium sphaerocephalon klotlök 
tät elliptisk rundel med 
purpurfärgade blommor 

Allium stipitatum  skägglök 
smala rosa stjärnformade 
blommor i en boll 

Allium stipitatum 'Mount Everest' Skägglök 'Mount Everest' 
smala vita stjärnformade 
blommor i en boll 

Allium Syltlök-Gruppen christophii stäpplök 
lila smala stjärnformade 
blommor i ett klot 

Alluim aflatunense kirgislök 
1m hög stängel med 
lilablommande klot 

Anemone blanda 'White Splendour' Balkansippa 'White Splendour' 
låg växt, prästkragelik vit 
blomma med gul mitt 

Camassia leichtlinii 'Caerulea'  mörk stjärnhyacint 'Caerulea' 
blåa stjärnformade blommor i 
toppen på blomstängel 

Camassia quamash ätlig stjärnhyacint 
blåa stjärnformade blommor i 
toppen på blomstängel 

Chionodoxa forbesii vårstjärna 
låg växt, blå stjärnor med vit 
mitt, lätt böjda kronblad 

Chionodoxa luciliae  stor vårstjärna 

låg växt, blå stjärnor med vit 
mitt, lite större än ovanstående 
vårstjärna 

Chionodoxa luciliae 'Alba' stor vårstjärna ’Alba’ 
vita stjärnformade blommor 
med lätt böjda kronblad 

Crocus sieberi spp. sublimis 'Tricolor' grekisk krokus 'Tricolor' 
trefärgad krokus i gul, vit och 
lila 

Crocus tommasinianus snökrokus 
purpurfärgade blommor med 
gul mitt 

Fritillaria meleagris kungsängslilja 
stora hängande klockor till 
blommor 



Galanthus elwesii turkisk snödroppe 
vita hängande droppar till 
blommor 

Muscari armeniacum  pärlhyacint 
små klockformade blommor 
tättsittande på en stängel 

Muscari armeniacum 'Sibiran Tiger' 
amerikansk pärlhyacint 'Sibiran 
Tiger' 

vita små klockformade 
blommor tättsittande på en 
stängel 

Nectaroscordum siculum var. bulgaricum honungslök 
1m hög växt, röda och vita 
hängande klockor i toppen  

Puschkinia scilloides var. libanotica porslinshyacint 
vita blommor med inslag av 
blått på en stängel 

Scilla bifolia blåstjärna låg växt med blåa blommor 
Scilla hyacinthoides blå klockhyacint blåa klockor på en stängel 
Scilla hyacinthoides vit persisk blåstjärna  vita klockor på en stängel 
Scilla litardierei dalmatisk blåstjärna ljusblåa blommor i en klase 
Scilla siberica rysk blåstjärna blåa stjärnformade blommor  

Thalia thalia  
liknar en påsklilja i formen 
blommar i vitt 

Tulipa turkestanica dvärgtulpan 
vit minitulpan med spetsiga 
kronblad och gul mitt 
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