Botaniska Sällskapet i Stockholm
senvår och tidig sommar 2014

***
Varmt välkommen till våra sammankomster!
På exkursioner brukar det bli tillfälle att fika – glöm inte ta med matsäck!
Går turen med bil samåker vi helst (oftast enklare, alltid miljövänligare).

***
Känner du igen de vanligaste växterna? Gillar du att visa och berätta?
Vi söker fler ledare till “De vilda blommornas dag” (söndag 15/6)!
Intresserad? Kontakta bums Kerstin Frostberg (070-515 66 06),
eller skriv till dvbd@bsis.org.

Torsdag 22 maj:

Lundflora vid Flaten
Kring sjön Flaten, söder om Skarpnäck, finns en rik och varierad flora.
Den här gången ser vi främst på lundväxter. Turen passar bra för nybörjare:
vandring i lugn takt i lättgången terräng. Medtag gott humör och gärna lite
matsäck för trevnadens skull.
Samling: Flaten, Stora badet 18.30 (buss 816 hållplats Flatenbadet).
Ledare: Henry Gudmundson (08-712 80 45). Du kan också kontakta Thomas
Karlsson (070-546 12 04) eller exkursion@bsis.org. Ingen anmälan behövs.

Tisdag 3 juni:

Floraväktarträff AB län
Träff/kurs för gamla och nya floraväktare.
Tid: 18–20.30 (c:a).
Information: ring Jan Andersson (070-674 68 39) eller Kerstin Frostberg
(070-515 66 06) eller skriv till fv@bsis.org.
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Lördag–söndag 7–8 juni:

Floravårdsresa i Roslagen ..BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL, FÖRANMÄLAN.!.
En exkursion som förenar nytta med mycket nöje: tvådagars floraväkteri i grupp
i Häverötrakten, Norrtälje kommun. Här finns åtskilliga lokaler för guckusko,
en art som också EU prioriterar, liksom loppstarr och ryl. Vi kommer också att
besöka flera naturreservat i området med spännande flora bl.a. orkidéer.
Tider: avfärd på morgonen 7 juni (exakt tid och plats för samling bestäms
senare, beroende på vilka som deltar), hemkomst på kvällen 8 juni.
Transportmedel: bil (vi organiserar samåkning).
Logi och mat: övernattning på turistgården Haga i Älmsta nära Väddö, mat
ordnar var och en själv (mer information efter anmälan).
Kostnad: logi och bensin betalas av floraväkteriet, övriga omkostnader står
deltagarna för.
Begränsat deltagarantal - föranmälan krävs!
Anmälan: senast 30 maj 2014 till Jan Andersson (070-674 68 39) eller Kerstin
Frostberg (070 515 66 06); båda nås via fv@bsis.org.

Söndag 15 juni:

De vilda blommornas dag
Den här dagen ordnas gratis blomstervandringar för
allmänheten runtom i Norden, och numera inte bara av
de botaniska föreningarna som kom på idén.
Lättillgängliga lokaler, berättarglädje och en fikastund
brukar bädda för succé även om det regnar!
I Sverige uppmanas alla arrangörer att anmäla sina
vandringar på Svenska Botaniska Föreningens
webbsida, så att alla kan hittas på ett ställe:
http://svenskbotanik.se/de-vilda-blommornas-dag/.
Just nu är sju vandringar anmälda i vårt område. Vi listar alla vi vet om på
www.bsis.org, och gör lite extra reklam för dem (om arrangörerna så vill!).
Vill du tipsa oss om något arrangemang vi missat, få hjälp att ordna eller
anmäla, eller vara med och hjälpa till? Skriv bums till dvbd@bsis.org eller
kontakta Kerstin Frostberg (070-515 66 06).
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Lördag 28 juni:

Nyköping!

.BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL, FÖRANMÄLAN.!.

Vi bekantar oss med trakterna kring Nyköping i Sörmland, där kärlväxtfloran nu
inventeras (ansvarig Hans Rydberg; projektet presenteras i Daphne 2/2013). Här
finns flera naturreservat som omfattar orkidérika kalkkärr, artrika lundmarker,
torrängar och havsstrandängar; flera av dessa är också Natura 2000-områden.
Det är ofta kalkpåverkat och aldrig långt till havet. Orkidéerna knottblomster
och gulyxne hör till det vi hoppas se.
Transportmedel: bil (vi organiserar samåkning).
Utrustning: medtag egen matsäck! För vissa av lokalerna behövs stövlar.
Tider: start på morgonen 28 juni, hemresa samma kväll. Exakta tider och resrutt
meddelas efter anmälan (beror på deltagarnas bostadsort och transportbehov).
Föranmälan krävs. Begränsat deltagarantal!
Anmälan: senast 20 juni 2014 till Jan Andersson (jan@bsis.org, 070-674 68 39)
eller Thomas Karlsson (thomas.karlsson@nrm.se, 070-546 12 04).

Lördag 12 juli:

Norrtälje ytterskärgård

..BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL, FÖRANMÄLAN.!.

Vill ni följa med på ett äventyr? Vi beger oss långt ut i Norrtälje skärgård
tillsammans med Joakim Ekman, som bland annat kommer att visa oss flera
sällsynta andmatsarter. Vi hoppas också kunna inspektera svårtillgängliga
bestånd av floraväktararter. Med båt tar vi oss ut till de yttre skären vid bland
annat Lygna (Söderskärgården). Genomförandet är beroende av väder och vind.
Utrustning: Terrängen kan delvis vara besvärlig. Ta med matsäck, kikare och
lämplig klädsel. Glöm inte solskydd om det är vackert väder!
Transportmedel: båttaxi.
Tider: start på morgonen 12 juli, hemresa samma kväll.
Deltagaravgift för exkursionen 200 kr.
Föranmälan; begränsat deltagarantal. Exkursionen ställs in vid olämpligt väder.
Anmälan: senast 16 juni 2014 till fv@bsis.org; du kan också ringa Jan
Andersson (070-674 68 39) eller Kerstin Frostberg (070-515 66 06).
Mer information om tid, samlingsplats och betalning fås efter anmälan.
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Det här programbladet sträcker sig fram till mitten av juli.
Nästa skickas ut i juni, tillsammans med Daphne 2014:1.
SENARE I SOMMAR OCH I HÖST, OM ALLT GÅR I LÅS:

Entomologi  botanik!
Fortsättning på serien "Hur gör proffsen?" - pressning!
Slåtterdag i Dyvik (Tyresö) 9 augusti
Minst en närnaturpromenad i Söderort
Vattenväxtexkursion (Kungsängen) augusti/september
Nationalstadsparksvandring augusti/september
...och så börjar innesäsongen...
LEDA EXKURSION, VISA DIN SPECIALITET, GÖRA PROGRAM? HÖR AV DIG!

Styrelsen (alla har mailadress på formen fornamn@bsis.org):
Magdalena Agestam (ordf.)
Kerstin Frostberg (v. ordf.)
Susan Pyddoke (sekr.)
Britta Ahlgren (kassör)
Jan Andersson
Bo Eknert
Henry Gudmundson
Anders Telenius
Ida Trift

08-649 15 69
070-515 66 06
070-390 06 95
070-493 33 64
070-674 68 39
073-766 93 08
08-712 80 45
073-350 22 46
076-118 46 22

info@bsis.org
Programmet kommer också fortsättningsvis i pappersform
även till dem som är med på vår utskickslista för mail.
Man anmäler sig till den via medlemsinfo@bsis.org..
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