Välkommen till ett nytt år med

Botaniska Sällskapet i Stockholm!
PROGRAM JANUARI TILL MAJ 2015
Som regel är våra sammankomster kostnadsfria och alla är välkomna.
Är vi inne finns det oftast fika till självkostnadspris, ute brukar det bli tillfälle
att äta medhavd matsäck. Går turen med bil är samåkning standard.
Sen? hittar inte? dörren låst? Pröva stafettmobilerna: 073-959 17 34, 959 17 20!
Dags för 2015 års medlemsavgift: 150:- till plusgiro 19 60 94-7 (ange namn!)
Observera också kallelse till årsmöte 18/2 som bifogas med detta utskick!
Årets “De vilda blommornas dag” blir söndag 14/6. Vill du leda en vandring?
Lokaltips? Kontakta Kerstin Frostberg (070-515 66 06) eller dvbd@bsis.org.

Måndag 26 januari:
FÖRANMÄLAN!

Bestämningskväll på Botan

Snart flyttar botanisterna från "Botan" i Lilla Frescati, under ett halvt sekel
föreningens fasta punkt. Om föreningen kan flytta med vet ingen, så under
2014 prövade vi andra möteslokaler. Nu vill vi ta adjö. Ikväll blir det tillfälle
att prata med kända och okända om gamla minnen och nya idéer, få hjälp att
bestämma belägg, och kanske lära sig något om hur man bestämmer lavar!
Tid: 18–21.
Plats: (f.d.) Botaniska institutionen (T Universitetet, Roslagsbanan hpl Frescati)
Kontakt och anmälan: Henry Gudmundson (08-712 80 45), Magdalena
Agestam (0761-40 44 17) eller program@bsis.org.
ENDAST FÖR MEDLEMMAR!

Onsdag 18 februari:

ÅRSMÖTE & Floran i Messenien

FÖRANMÄLAN TILL FÖREDRAG!

Plats: Naturhistoriska Riksmuseet, preliminärt i Skaparverkstaden.
Tid: Årsmötet startar 19.00. Medlemsavgift kan betalas på plats från kl. 18.30.
Mer om årsmötet på bifogad kallelse!
Föredrag: Greklands sydvästra hörn består av torra berg, fuktiga raviner och
salta stränder, och förstås mängder av olivlundar. Överallt finns det växter att
se på, ofta från familjer man känner till men helt annorlunda arter. Där ligger
också Costa Navarino Environmental Observatory, dit Stockholms studenter
åker. Ida Trift berättar och visar bilder.
Kontakt + anmälan: Susan Pyddoke (sekr@bsis.org) eller 073-959 17 34,
959 17 20
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Söndag 22 februari:

Träd, buskar och deras gäster (i Enskede-Årsta)
Vintertid är det lite mer sport att artbestämma växter. Vi ser på trädens
knoppar, bark och silhuetter, och vi kikar också på sånt som växer på träd:
svampar, lavar och mossor. Ciceron: Henry Gudmundson.
Utrustning: kläder efter väder, matsäck, gärna lupp och kikare.
Samling 11.00 utanför T Sockenplan. C:a två timmars promenad + fikapaus.
Anmäl dig till exkursion@bsis.org (meddela ev. mobilnummer!)
så får du besked via mail eller sms ifall vi byter dag eller ställer in.
Ring och kolla om du är tveksam!
Kontakt: Henry (08-712 80 45), Magdalena Agestam (0761-40 44 17).

:

Måndag 9 mars

från vårtecken till satellitbilder i ett förändrat klimat
Varför blommar en del arter tidigt och andra sent på säsongen? Och vad gör
det om växtsäsongen förändras av ett varmare klimat? Kjell Bolmgren berättar
om ett förnyat intresse för naturens kalender, Svenska fenologinätverkets
verksamhet (www.naturenskalender.se), och hur herbariesamlingar och
hundpromenader bidrar till fenologiforskning i framkanten.
Tid och plats: (f.d.) Botaniska institutionen, Lilla Frescati, kl. 18.30.
Kontakt: Thomas Karlsson (070-546 12 04), program@bsis.org
Söndag 15 mars:

FÖRANMÄLAN

Artportalen för nybörjare och andra

MAXl20 DELTAGARE

Vi lär oss lägga in observationer, rätta misstag och få ut information från
databasen. Jan går igenom viktiga funktioner, i övrigt arbetar du vid datorn i
egen takt och på din egen nivå, med coach till hands. Sen är du äntligen igång!
Plats: Stockholm Frescati (T Universitetet), Geovetenskapens hus entré U
Tid: start 10.00, slut c:a 15; vi bjuder på ankomstfika från 9.30.
Kontakt: Jan Andersson (070-674 68 39), Bo Eknert (073-766 93 08)
Anmälan till Bo senast måndag 9 mars (gärna via mail bo@bsis.org).
Utrustning: lunchmatsäck (mikrovågsugnar + betalautomat för te/kaffe finns),
ev. egen laptop/mobil/surfplatta som du vill använda för Artportalen.
Sen? hittar inte? dörren låst? Ring/sms:a 073-959 17 34, 959 17 20!
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Måndag 23 mars:

Vårträff för floraväktare

LFÖRANMÄLAN!L

Nyfiken på vad floraväkteri är? Har du bilder från förra årets arbete? Tips eller
frågor om att räkna eller rapportera? Välkomna, gamla och nya floraväktare!
Tid: 18–20.30 (c:a).
Information och anmälan: fv@bsis.org, Jan Andersson (070-674 68 39) eller
Kerstin Frostberg (070-515 66 06). Anmälan senast 13 mars!
Söndag 29 mars:

Flemingsbergsskogen!
Vi möter våren (?) i ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden med
Richard Vestin, informatör och naturguide i Huddinge kommun. I reservatet
finns uppemot 100 rödlistade arter; många kan ses året om.
Start: Visättra Sportcenter (nås t.ex. med SL-buss 713, se sl.se och "Hitta hit"
på www.visattrasportcenter.se), reservatsentrén vid parkeringen.
Tid: 10 till c:a 14.
Utrustning: medtag matsäck, stövlar, sittunderlag, gärna lupp och kikare.
Kontakt: Henry Gudmundson (08-712 80 45), exkursion@bsis.org eller
073-959 17 34.  Läs om Flemingsbergsskogen och andra pärlor i Huddinges
varierade natur- och kulturlandskap på www.huddinge.se.
SAMARRANGEMANG

Onsdag 15 april:

Norrlands skogar  i naturvårdens utmarker
Anders Delin startade Gävleborgs Botaniska Sällskap och leder nu arbetet
med Hälsinglandsfloran. Han är ännu mer känd som skogsdebattör samt
initiativtagare till Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker och Nätverket
Skydda Skogen (nu förening; www.skyddaskogen.se).
Ellinor Delin är med i Fältbiologernas skogsnätverk och ledde föreningens
inventeringsresa i Strömsund i somras, som blev omtalad sedan deltagarna
avslöjat en avverkning som stred mot avverkarens egen naturvårdspolicy.
Anders och Ellinor berättar om kärlväxtvegetationen och andra naturvärden
i Norrlandsskogarna, och hur man kan bidra till att bevara dem.
Plats: Stockholm Frescati (T Universitetet), Geovetenskapens hus, entré U.
Tid: bokbord från 18.00, föredragsstart 18.30; c:a 3 timmar inkl. fikapaus.
Kontakt: Bo Eknert (073-766 93 08) eller skog@bsis.org
MED NATURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN (www.ink.su.se)
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3(4)

Botaniska Sällskapet i Stockholm

Söndag 26 april:

Vår i Judarskogen
Lätt vandring med matsäckspaus i reservatet kring sjön Judarn.
Samling 11.00 utanför T Ängbyplan. Ingen anmälan krävs.
Kontakt: Magdalena Agestam (0761-40 44 17), exkursion@bsis.org
Tisdag 5 maj (kvällsexkursion, c:a 2 timmar):

Långholmen, för nybörjare
I en för innerstaden ovanligt grön miljö lär vi oss i lugn takt att känna igen och
namnge 10 av våra vanligaste vilda växter. Kanske får vi också se någon växt
som vittnar om öns historia. 1,5 km vandring (lätt men delvis backig terräng).
Samling 18.00 på Långholmssidan av Pålsundsbron (bredvid Sjömansskolan).
Ledare: Kristoffer Hahn, 0762–15 75 00 (ny@bsis.org). Ingen anmälan krävs.
Måndag 18 maj (kvällsexkursion, c:a 2 timmar):

Wiboms trädgård i Boo
På "Fascinerande växters dag" visar Henry skunkkalla och (hoppas vi)
andra ovanliga växter (och insekter?) i Solvik (Kummelnäs, Nacka).
Lästips: www.kummelnas.se/natur (område 10) & www.boonatur.se/omr65.htm.
Samling c:a 18.30 i krysset Solviksv./Spångv. Hör av dig om du vill ha
sällskap dit! Buss 441 går 17.52 från Slussen mot Vikingshill (hpl Badhusv.).
Kontakt: Henry Gudmundson (08-712 80 45), exkursion@bsis.org.
Du når oss här: www.bsis.org ~ info@bsis.org ~ @BSIABD ~ Facebook!
Föreningen har två "stafett-mobiler": 073-959 17 34, 959 17 20
(bevakas i första hand vid aktiviteter)
Alla i styrelsen har mailadress på formen fornamn@bsis.org:
Magdalena Agestam (ordf.)
Kerstin Frostberg (v. ordf.)
Susan Pyddoke (sekr.)

Bo Eknert
Henry Gudmundson
Anders Telenius

Britta Ahlgren (kassör)
Jan Andersson (floraväkterisamordnare)

Ida Trift
telefon se Daphne!l

Vill du ha information via e-post från oss (t.ex. påminnelser om aktiviteter)?
Anmäl dig till sändlistan via medlemsinfo@bsis.org!


Vill du leda en vandring på "De vilda blommornas dag" 14 juni? Lokaltips?
Kontakta Kerstin Frostberg (070-515 66 06) eller dvbd@bsis.org.
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