Symbolväxt för den historiska trädgården™

Sagalunds”Juhannuspioni”
Sagalunds symbolväxt
”Juhannuspioni” (Paeonia humilis flore plena)
Pioner är mångåriga halvbuskar eller örtartade perenner som hör till
pionväxterna. Paeonia humilis hör enligt forskarna till Paeon sektionens
systerart från medelhavsområdet (P. Arietina-Gruppen). Paeonia humilis
härstammar från den Pyreneiska halvön och ”Juhannuspioni” är troligtvis
dess fyllda form.
Egenskaper
Denna pion blommar i början av juni. Blommorna
är fyllda och mörk anilinröda. Bladen är gröngråa och matta. Bladens undersida är luden.
Pionen blir ca 40 cm hög och växer i en vacker
buskform. Rötterna har rotknölar. Pionen klara
sig bra under vintern och den producerar även
frön .
Växtens historia
På Kimitoön i Sagalunds trädgård, växer en pion. Den
hittades på 1980-talet då man började avverka den
igenvuxna trädgården. Med hjälp av skötsel började
pionen blomma.
Pionen hör till museiträdgårdens ursprungliga arter.
Trädgårdens och museets grundare Nils Oskar Jansson
började redan 1886, efter att han anlänt till Sagalund,
samla växter från ön och även andra ställen i hopp om
en botanisk trädgård. Pionen, som Nils Oskar enligt sina
anteckningar kallade ”pingstros”, har hämtats från
kyrkbyns prästgård mellan åren 1887-1895. Pionen, som
lokalt kallas för bondpion är en allmän blomma i äldre
trädgårdar på Kimitoön.
Placering
Pionen växer i den förvildade trädgården vid Tjuda
pedagogi, man kan se den från stigen som för till
museiområdet. Växtens placering är märkt på kartan
med en röd ring och med en skylt i trädgården.
Symbolväxten för den historiska trädgården representerar ortens ursprungliga eller äldre växtlighet.
Symbolväxten ökar förståelsen för äldre växters värde i de historiska trädgårdarna. Hederstiteln åt
kulturarvsväxter beviljas av Finlands nationella program för växtgenetiska resurser ,
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