Botaniska Sällskapet i Stockholm
från högsommar till jul 2014
Häng med på utflykt, föreläsning, minikurs eller inventering!
När bil behövs samåker vi helst (oftast enklare, alltid miljövänligare).
Undrar du något så kontakta ledare/ansvarig eller någon i styrelsen.
Torsdag 17 juli:

Kvällstur i Kräppla
Har vi tur ser vi både rynkoxbär och den vilda toppklockan. Lugn vandring
förbi lundrester och torpgrunder, dammarna och gamla skjutbanan (via
Bjursätra, dalgången vid Huddinge-Stuvstagränsen och Snösätra). Fikastund.
Samling: Rågsved T-bana 18.00 (vid kiosken Rågsvedsvägen).
Ledare: Henry Gudmundson (08-712 80 45). Du kan också kontakta Thomas
Karlsson (070-546 12 04) eller exkursion@bsis.org. Ingen anmälan behövs.
Om Östergötlands-turerna 3 och 10 augusti:

www.ostgotaflora.se

Kontaktperson Ög: Kjell Antonsson (0144-10273,
kjell.antonsson@home.se). Samåka till Ög: hör med
BSIS-kontaktpersonen el. maila program@bsis.org.

Söndag 3 augusti:

Vattenväxtdag vid Tåkern

. ANMÄLAN KRÄVS EJ. SAMÅKA? SE OVAN.!.

Vi får studera akvatiska växter som samlats in i baljor. Expert medverkar. Ta gärna
med vattenväxter från dina egna trakter för bestämning.
Tid och plats: kl. 10–15 vid Naturum Tåkern (som är medarrangör).
Kontaktperson BSIS: Jan Andersson (se styrelselistan).
Söndag 10 augusti:

Inventering i Östergötland

. ANMÄLAN KRÄVS EJ. SAMÅKA? SE OVAN.!.

Kurs för nya inventerare + inventering av outforskade trakter. Fm inventering i
grupper med både erfarna och nya inventerare; em återsamling, genomgång.
Exkursionsmål ej klart. Samåkning från NaturCentrum Linköping 9.00.
Kontaktperson BSIS: Magdalena Agestam (se styrelselistan).
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På begäran:

Hur man samlar exemplariska belägg

..FÖRANMÄLAN.

Deltagarna i vårens växtmonteringsträff ville montera mera, men också lära
sig konsten att göra vackra belägg. Vi försöker ordna både växtpressning och
växtmontering; tid och plats bestäms utifrån deltagarnas önskemål.
För intresseanmälan och information: ring eller smsa Thomas Karlsson
(070-546 12 04) eller skriv till program@bsis.org.
Vill du följa med på exkursioner utöver det ordinarie programmet?
Gör en intresseanmälan till Jan (se styrelselistan).
*
Vi försöker också tipsa om andras aktiviteter via maillistan och www.bsis.org.
(Exempelvis slåtter, t.ex. i Skräddartorpskärret från 2/8 och Dyviks ängar 9/8,
Ekudden, Södergarn, Wåhlberga äng och Väsby hage 10/8,
Ahlstorp 16/8, Snåltäppan 17/8...)
Lördag 23 augusti: ENTOMOLOGI  BOTANIK

Vad gror och kryper i Nackareservatet?
Familjevänligt häng med botanister och entomologer.
Närmare program kommer via mail och på www.bsis.org.
Tid och plats: utgångspunkt Hellasgården, botanikstart prel. kl. 13.
Kontaktperson BSIS: Magdalena Agestam (se styrelselistan).
Lördag och söndag 30–31 augusti:

Bioblitz i Nationalstadsparken
Vi bokför så mycket vi hinner av den biologiska mångfalden någonstans på
Norra Djurgården. Vidare information kommer på www.bsis.org och via mail.
Kontaktpersoner: Magdalena Agestam och Anders Telenius (se styrelselistan).
Lördag 6 september:

Adventiver med Östgötafloran

..NÅGONSTANS I ÖSTERGÖTLAND.

Heldag (9-17) i människoskapade miljöer. Exkursionsmål och samlingsplats
meddelas någon vecka innan på www.ostgotaflora.se och av exkursionsledaren
Anders Svenson (anders.svenson@live.se, 0494-37022, 070-2928140).
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Lördag 13 september:

ENTOMOLOGI

 BOTANIK!

Exkursion: galler!
Vi går på galljakt med Carl-Cedric Coulianos i Frescati, mellan Roslagsvägen
och Brunnsviken. Tag kläder efter väder och glöm inte matsäck!
Samling: utanför T-bana Universitetet kl. 10. Föranmälan behövs ej.
Kontaktperson: Magdalena Agestam (se styrelselistan).
Måndag 22 september:

Häxkvastar, sömntornar och kikbär
Föredrag av Carl-Cedric Coulianos om gallbildningar på våra växter.
OBS starttiden; vi börjar med matigt fika. Föranmälan behövs ej.
Tid och plats: 18.00 på Naturhistoriska Riksmuseet (entré från gården).
Kontaktperson: Magdalena Agestam (se styrelselistan).
Lördag–söndag 4–5 oktober: MOSSHELG!

Mossinventeringen i Skåne

..FÖRANMÄLAN TILL FÖRTÄRING.

Torbjörn Tyler berättar om projekt Skånes Mossor: hur man tänkt, hur man
jobbar just nu, och om trevliga fynd och resultat.
Tid och plats meddelas senare. Lätt förtäring i anslutning till föredraget.

Mossexkursion
Exkursionsmål, ledare, tid och samlingsplats meddelas senare.
Följande gäller både föredraget och exkursionen:
Tid och plats meddelas via www.bsis.org och maillistan.
Kontakt: Jan Andersson (se styrelsen), eller maila program@bsis.org.
Någon gång i oktober–november:

Floraväktarträff!
Höstmöte för gamla och nya floraväktare. Tid och plats meddelas senare.
Kontakt: Kerstin Frostberg (070-515 66 06) eller fv@bsis.org.
Alla medlemmar får hem programmet i pappersform.
Programändringar och tillägg meddelas på hemsidan (www.bsis.org)
och via mail. Via vår maillista (anmäl dig: medlemsinfo@bsis.org)
får man också påminnelse inför de flesta av våra aktiviteter.
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Lördag och söndag 15–16 november: BIOLOGISKA BOKDAGAR!

Strindbergs växter
Alice Rasmussen, som grundligt studerat Strindbergs relationer till botaniken,
ska berätta för oss om arter, lokaler och växtnamn.
Gillar du böcker så preliminärboka båda dagarna – vi försöker ordna bokbord
med gammalt och nytt, och ytterligare ett föredrag. Mer information om tid
och plats kommer (snabbast info får du via maillistan och www.bsis.org).
Kontaktperson: Magdalena Agestam (se styrelsen).

..FÖRANMÄLAN TILL FÖRTÄRING.

Måndag 8 december:

Ölands flora
Ulla-Britt Andersson visar bilder och berättar om den pågående
inventeringen. Enkel förtäring à la jul (föranmälan, självkostnadspris).
Tid och plats: Naturhistoriska Riksmuseet 18.30 (entré från gården).
Kontaktperson: Ida Trift (se styrelsen)
Föranmälan till förtäring: senast 4 december till Ida eller program@bsis.org.

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
Vill du ha ett uppdrag? Sälja upplandsfloran, styrelseledamot 2015,
floraväktare, göra program, något annat du vill bidra med?
Kontakta styrelsen eller valberedning@bsis.org!
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