Botaniska Sällskapet i Stockholm
SOMMARPROGRAM 2016
På s.4 finns kontaktuppgifter och lite om hur vi brukar göra.

Mer information kan dyka upp på hemsidan och via mail! T.ex. inventerar vi:
● Sigtuna – kulturlandskap i Skepptuna (prel. 6 juni, 7 juli och 28 augusti)
– anmäl intresse till Yolanda Karlsson (070-674 68 39, yolanda@bsis.org).
● Sundbyberg: blixtinventering i Kymlinge, Järvafältet (se 27 augusti nedan).
FLORAVÄKTARRESA 11–12 JUNI! Kontakt Jan Andersson 070-674 68 39 fv@bsis.org.

Söndag 19 juni:

De vilda blommornas dag!
Hitta vandringar: www.tinyurl.com/vildblommor-ABD
Mer info: www.bsis.org/DVBD.htm, dvbd@bsis.org eller
Magdalena Agestam 0761-40 44 17.
Tisdag 21 juni:

MIDSOMMARKVÄLLSPROMENAD MED FIKAPAUS

Ekudden vid Flaten
Henry Gudmundson visar intressanta kulturväxter och hävdberoende vilda
arter i när-kulturnatur i södra Stockholm. C:a 4 km. Glöm inte kvällsfika!
Samling: T Skarpnäck 17.30 (vid Skarpnäcks Allé)
Kontakt: Henry tel 08-712 80 45 eller exkursion@bsis.org.
Vill du ha mer exkursioner? Bli floraväktare!
Se www.floravakt-abd.se för info och kontaktuppgifter.
Mailadress till fv-ansvarig i styrelsen: fv@bsis.org.

Onsdag 6 juli:

KVÄLLSPROMENAD MED FIKAPAUS

Rosor i Årsta
Årstafältet ska bebyggas, det talas om 10000 människor...
Det f.d. koloniområdet i östra änden är nog snart ett minne
blott, men än växer där rosor; Henry Gudmundson visar
både äldre kulturrosor och vilda arter. Glöm inte fika!
Samling: tvärspårvagnshållplats Valla torg kl. 17.30.
Kontakt: Henry (08-712 80 45) eller exkursion@bsis.org
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Lördag 16 juli:

Stora Vika

MED NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING!
APOLLOFJÄRIL, ILL. AV MARTIN HOLMER (LÅN FRÅN NATIONALNYCKELN)

Guidning bland rara växter och fjärilar vid det gamla kalkbrottet i Nynäshamn
(vi hoppas se apollofjäril!). Beräknad tid: 3 timmar. Glöm inte fika!
Samling: 12.00 vid Fjärilsstigens start (flaggstängerna vid vägen till gamla
cementfabriken). Buss 848 hpl Stora Vika, skylt ”Naturstig”. Information och
väganvisningar se www.bsis.org/StoraVika.pdf.
Ledare: Martin Olofsson (martinolofsson@hotmail.com, 070-8661177) och
Karin Kjellberg (karin@bsis.org, 0730-61 01 70)
Söndag 7 augusti: OBS PREL. DATUM

EV. AVGIFT – FÖRANMÄLAN!

ENTOMOLOGI ♥ BOTANIK: Gnagjakt!

Den botanist som känner spåren efter växtätare kan göra roliga krypfynd!
Med Hans-Erik Wanntorps hjälp letar vi toppfrossörtsspecialister och annat.
Tid och plats: Anmäl intresse till program@bsis.org för information.
Ansvariga: Magdalena Agestam (0761-40 44 17) och Joakim Ekman.
Tips om slåtterdagar och annat se www.bsis.org/Mow.htm.
Intresserad av SLÅTTER och annan hävd? Vill du göra en insats? Prata med
Yolanda Karlsson (070-674 68 39, yolanda@bsis.org)!

Torsdag 11 augusti:

FÖR NYBÖRJARE!

Gärdet i sensommartid
Nu blommar andra blommor där vi var i maj – vi ser på de vanligaste.
Allehanda frågor om vilda växter är välkomna! Anmälan behövs inte.
Tid och plats: 17.30–19.30, samling vid busshållplatsen Museiparken.
Ledare: Kristoffer Hahn, 0762–15 75 00 eller ny@bsis.org.
Lördagsöndag 1314 augusti: Vattenväxtdagar!
Vi har utställning vid Victoriadammen av vilda vattenväxter
från vårt område! Även växtbestämning m.m. Du som kan
vattenväxter eller vill lära mer: roligast är att vara med och
förbereda (samla in, göra utställning) eller genomföra! Ihop
med Bergianska; program kommer på www.bergianska.se.
Tid: utställningen öppnar lördag 12.00, kvar till söndag 16.00.
Kontakt: Magdalena Agestam 0761-40 44 17 eller program@bsis.org.
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Lördag 20 augusti: ENTOMOLOGI ♥ BOTANIK!

med

Sensommarstrosa i Nackareservatet
Kl. 11: botanisk promenad startar på P-platsen vid SL-hpl Tenntorp
och avslutas med matpaus (i tid före samlingen vid Hellasgården).
Kl. 14: entomologernas exkursion med start Hellasgårdens P-plats, Ö änden.
Se vidare www.ento.se/exkursioner. Föranmälan behövs ej.
Kontakt BSIS: Magdalena Agestam 0761-40 44 17 eller program@bsis.org.
21 augusti: VÄRLDENS LÄNGSTA BOKBORD på Drottninggatan i Stockholm!
Kontakt: Yolanda Karlsson (070-674 68 39, yolanda@bsis.org)

Lördag 27 augusti:

Kymlinge! (Bioblitz på Järvafältet)
De gamla planerna på att bygga bostäder i Kymlinge har på nytt aktualiserats.
Här finns sedan utbyggnaden av tunnelbanan till Akalla en förberedd tbanestation som använts som argument för att bygga bostäder. Men Kymlinge
är också ett värdefullt grönområde nära den känsliga Igelbäcken. Under denna
dag hjälps vi åt att kartlägga naturvärden i området. Målet är att hitta så många
arter av olika organismer vi hinner och att föra in resultaten på Artportalen.
Uppgift om tider och mötesplats kommer i mailutskick och på www.bsis.org.
Kontakt: Bo Eknert (bo@bsis.org, 073-766 93 08)
Söndag 4 september: Bergianskas höstfest!
För andra året deltar vi i botaniska trädgårdens traditionella
sommaravslutning. Program snart på www.bergianska.se.
Vill du vara med  kanske passa bokbordet, sälja böcker och
dela ut vårt program, eller leda en liten vildväxtvisning  hör av dig till Ulla!
Kontakt: Ulla Nilsson 08-25 07 43 eller program@bsis.org.
I nästa program, hoppas vi:
Krypbjörnbär (Ulf Ryde rapporterar från forskningsfronten)
Harbroravinen (mest mossor, med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem)
Höstfärger i teori och praktik!
Olympisk floristik
Kalifornisk ökenblomning
och en del annat smått och gott!
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Välkommen att hänga med oss!
Så funkar det:
Står det inget annat är det gratis och alla är välkomna.
Vi brukar starta våra utflykter (=exkursioner) vid SL-hållplatser, eller samåka.
Lupp är bra att ha, oftast finns saker att förstora, och kikare.
Vi är ofta ute länge, och gör nästan alltid fikapaus.
Ibland blir det "extra" arrangemang (exkursioner, studiecirklar etc.) 
vill du ha info om sånt kan du anmäla intresse till Gunnar Björndahl (i styrelsen).

Kontakt:
Botaniska Sällskapet c/o Gudmundson, Önskegången 71, 135 54 TYRESÖ
Fakturor sänds helst till kassa@bsis.org.
Alla i styrelsen har mailadress på formen fornamn@bsis.org:
Magdalena Agestam 08-649 15 69 (ordf.) Gunnar Björndahl 070-230 54 82
Bo Eknert 073-766 93 08 (v. ordf.)
Henry Gudmundson 08-712 80 45
Karin Kjellberg 0730-61 01 70 (sekr.)
Yolanda Karlsson 070-674 68 39
Susanna Bogiatzis (kassör)
Ulla Nilsson 08-25 07 43
Jan Andersson 070-674 68 39 (floraväkterisamordnare)
www.bsis.org ~ info@bsis.org ~ @BSIABD ~ Facebook
Prenumerera på mail (t.ex. påminnelser om aktiviteter): medlemsinfo@bsis.org.
Idéer och synpunkter om programmet helst till program@bsis.org!
Bli gärna medlem (ordinarie medlem 175:- inkl. vår tidskrift Daphne;
familjemedlem med samma adress 50:-, ingen tidskrift).
Plusgiro 19 60 94-7. Glöm inte meddela vems avgift det är (namn + adress)!

Vill du köpa Upplands flora?
Vill du hjälpa till att sprida den?
Maila flora@bsis.org
(eller prata med någon i styrelsen).

Vill du köpa Nationalnyckelns mossdelar
eller få information när det blir mossexkursion
eller annat mossigt? Då mailar du mossor@bsis!
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