Botaniska Sällskapet i Stockholm
VÄLKOMMEN TILL OSS I SOMMAR!

Måndag 18 maj – ”fascinerande växters dag”:
Wiboms trädgård i Boo (kvällsexkursion, c:a 2 timmar)
Skunkkalla och andra ovanliga arter 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. Buss 441 går 17.52 från
Slussen mot Vikingshill (hpl Badhusv.). Föranmälan behövs ej.
Kontakt: Henry Gudmundson (08-712 80 45), exkursion@bsis.org.
Tisdag 19 maj (upprepas om det finns efterfrågan!):

Pressa snyggt!

FÖRANMÄLAN!

Växtpressningskurs 17.30 vid Naturhistoriska Riksmuseets ”Botanhus” med
Torbjörn Peterson och Thomas Karlsson (OBS datum och tid kan ev. ändras!).
Kontakt & anmälan senast 18/5: Thomas 070-546 12 04, program@bsis.org.
Lördag 23 maj:

SAMARBETE MED
LÄNSSTYRELSEN I AB LÄN

Angarnsjöängen

Länsstyrelsen har familjedag kl 11-14; man presenterar nya naturreservat och
publiceringsverktyget Naturkartan. Botaniska Sällskapet medverkar med en
botanisk vandring i hagmarker runt Angarnsjöängen.
Samling: Angarnsjöängens naturreservat, parkeringen vid Örsta kl 11.00.
Ledare: Bo Eknert (073-766 93 08), bo@bsis.org.
Torsdag 27 maj:

Herbarievisning

ENDAST 10 PERSONER. FÖRANMÄLAN SENAST 25 MAJ!

Jens Klackenberg, Johannes Lundberg och Thomas Karlsson visar ”Botan”.
Tid: 17.30–19. OBS endast föranmälan!
Anmälan senast 25/5: Thomas 070-546 12 04, program@bsis.org.
Lördag 6 juni:

Guckuskoexkursion i Roslagen

MED STOCKHOLMS ORKIDÉKLUBB!
BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL
FÖRANMÄLAN SENAST 3 JUNI

Tillsammans med Stockholms orkidéklubb letar vi guckusko i Roslagen och
besöker en rik ängslokal där vi hoppas få se bland annat fältgentiana och
flugblomster. Björn Lüning från Stockholms orkidéklubb är vår guide.
Obligatorisk föranmälan senast 3/6 till Erik Danielsson erik@bsis.org; ange
om du har bil, hur många passagerare du kan ta och var du bor (för planering
av samåkning; parkerings-möjligheterna är begränsade vid en av lokalerna).
Mer information efter anmälan, eller ring 0708-123 922 (Daniel Lundin).
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Söndag 14 juni:

De vilda blommornas dag
Nordens botaniska föreningar (och många medarrangörer) bjuder på
blomstervandringar en junisöndag vart år. Läs mer: bsis.org/DVBD.
Plats: vandringar i hela Sverige: www.svenskbotanik.se; alla vandringar vi vet
om i Stockholms och Sörmlands län: tinyurl.com/vildblommor-ABD.
Kontakt: Vill du hitta eller leda en vandring eller ge lokaltips? Kontakta
Magdalena Agestam (0761-40 44 17) eller dvbd@bsis.org.
Lördag och söndag 27 och 28 juni:

Floraväkteriresor i södra AB län

BEGRÄNSAT
DELTAGARANTAL,
ANM SENAST 20/6

Förena nytta med nöje! Vi besöker havsstrandäng, extremrikkärr, fuktäng,
artrik skog m.m. för att ”väkta” bland annat toppjungfrulin, låsbräknar, ryl,
källgräs och orkidéer. Transportmedel: bil (samåkning). OBS två separata
exkursioner (ingen övernattning): 1 Dalarö/Sandemar/Ornö, 2 Tullgarn med
omnejd. Föranmälan senast 20 juni (meddela vilken/vilka dagar du vill delta).
Kontakt och anmälan: Jan Andersson (070-674 68 39, jan@bsis.org).
Mer information kommer till floraväktare och anmälda!

2 × fetblad i Stockholmstrakten

2 EXKURSIONER!

Vid bebyggelserester hittas ofta fetbladsväxter (familjen Crassulaceae); de
brukar bli fula vid pressning och är därför ofta svåra att få namn på. Passa på,
följ med Henry Gudmundson och fetbladsspecialisten Tomas Burén på en
heldag i söder och/eller en kvällstur i norr! Vi hoppas även få tips om hur man
bäst bevarar belägg. Matsäck och lupp är bra att ha på båda exkursionerna.
1: heldagsexkursion söndag 5 juli
Första anhalten är en lokal med 11 arter i Haninge; troligen hinner vi även
med besök i Farsta och på Söder.
Start kl. 11 vid pendeltågsstation Handen (utanför utgången i södra änden),
avslutning på station Stockholms Södra. Anmälan behövs inte, men hör gärna
av dig t.ex. om du vill ha ressällskap.
FÖRANMÄLAN TILL KVÄLLSEXKURSIONEN
2: kvällsexkursion 6 juli
Turen går norrut; bland annat ser vi några svårskilda arter i släktet Phedimus.
Slutgiltigt datum, tid och plats för samling meddelas via bsis.org och mail (gör
intresseanmälan så får du besked). Föranmälan senast på exkursionen 5/7!
Kontakt och anmälan: Henry 08-712 80 45, Thomas Karlsson 070-546 12 04
eller program@bsis.org.
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(Fredag–)lördag–söndag (10–)11–12 juli:

Inventeringshelg i brandområdet i Vsm!
Västmanlandsbotanisterna inbjuder alla till inventering i sommar.
Läs mer: www.bsis.org/BFiV-inv-2015.htm.
Denna helg: Fredag genomgång 19–21 (prel. i Surahammar), lördag gruppvis
inventering av 1x1km-rutor, söndag inventering & samling kl. 16.
Kontakt och anmälan: Bengt Stridh (021-522 58, stridh.bengt@telia.com).
Torsdag 30 juli (kvällsexkursion, c:a 2 timmar + fikapaus):

Södertörns villastad revisited – afton i Farsta Strand
Vandring bland trädgårdsrymlingar, parkgräs och tickor i en söderförort under
förtätning. Henry Gudmundson är vår ciceron till natur- och kulturhistorien.
Samling: 17.30 utanför T Farsta Strand.
Kontakt: Henry 08-712 80 45, exkursion@bsis.org. Ingen anmälan behövs.
Torsdag 13 augusti (kvällsexkursion, c:a 2 km på 2 timmar):

Gamla stan, för nybörjare

Vi tittar närmre på växter som lever i den tättbebyggda och sedan lång tid
stensatta stadskärnan. Naturen syns ibland tydligast mitt i kulturen.
Samling 18.00 vid T-bana Gamla stan, utgång Mälartorget/Munkbrogatan.
Ledare: Kristoffer Hahn (0762-15 75 00, ny@bsis.org). Anmälan behövs inte.
Lördag–söndag 15–16 augusti:

Vattenväxthelg i Sörmland

För botanister, badvänner och andra bildningstörstiga: en liten exkursion och
en stor utställning med massor av vanliga och ovanliga akvatiska makrofyter!
Lördag–söndag: Utställning vid Yngern
Vi visar vattenväxter från Yngern och närliggande sjöar (bl.a. några rödlistade
arter). Ta gärna med egna fynd för bestämning! Mer info se bsis.org.
Plats: Lövnäsbadet, vid vägen mellan Nykvarn (c:a 5 km) och Järna (c:a 9 km).
Goda parkeringsmöjligheter. Läs mer om lokalen i Daphne nr 1/2015!
Tider: lördag 13‒16 och söndag 12‒15.
Kontakt: Rolf Wahlström 070-710 52 25, rolfw44@yahoo.se.

Lördag: Exkursion till Sillen

BEGRÄNSAT DELTAGARANTAL – FÖRHANDSANMÄLAN

Sjön söder om Gnesta avvattnas av Trosaån; här finns värdefulla strandängar.
Tid och plats: samåkning från Järna station, avfärd senast 9.15, åter 12.15.
Kontakt: Rolf Wahlström 070-710 52 25, Jan Andersson 070-674 68 39.
Förhandsanmälan nödvändig, senast 7/8 via mail till rolfw44@yahoo.se.
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Lördag 22 augusti:

Entomologi ♥ botanik!
Liksom förra sommaren ansluter vi oss till entomologernas tur
i Nackareservatet – alla är välkomna! Ingen föranmälan behövs.
Samling prel. i Ö änden av Hellasgårdens parkeringsplats kl. 14. Vi botanister
tjuvstartar: kort botanisk promenad avgår Hellasgårdens infoskylt kl. 13.00.
Mer information kommer på bsis.org och ento.se!
Kontakt: Magdalena Agestam 0761-40 44 17 eller program@bsis.org.
Så funkar det:
Man brukar få nytta av matsäck, lupp och ofta även kikare; går turen med bil
samåker vi; står det inget annat är det gratis och alla är välkomna.
Prenumerera på mail (t.ex. påminnelser om aktiviteter): medlemsinfo@bsis.org.
Bli gärna medlem (kostar 150:-, du får tidskriften Daphne)
eller familjemedlem (50:-, ingen egen tidskrift).
Plusgiro 19 60 94-7. Glöm inte meddela namn & adress vid betalning.

Kontakta oss:
www.bsis.org ~ info@bsis.org ~ @BSIABD ~ Facebook!
Sen? hittar inte? Pröva att ringa/sms:a 073-959 17 34 / 959 17 20.
Alla i styrelsen har mailadress på formen fornamn@bsis.org:
Magdalena Agestam (ordf.)
Bo Eknert (v. ordf.)
Hans Terelius (sekr.)
Gunnar Björndahl (kassör)
Jan Andersson (floraväkterisamordnare)

Erik Danielsson
Henry Gudmundson
Yolanda Karlsson
Daniel Lundin

Telefonnummer till styrelsen se Daphne
Hör av dig (adresser nedan) om du vill få info om SPONTANA EXKURSIONER,
sälja UPPLANDSFLORAN, bli FLORAVÄKTARE!
Via bsis.org och mail får du ofta mer detaljer och ibland tips om fler aktiviteter,
våra och andras – i sommar t.ex. LÄGER, INVENTERINGAR, SLÅTTER...
NÄSTA PROGRAM sträcker sig fram till jul. Ur innehållet:
Bergianska trädgårdens höstfest (6 september)
Minor (med Bert Gustafsson)
Skogsexkursion(er)
Sötvattensalger (med Roland Bengtsson)
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