Botaniska Sällskapet i Stockholm
Välkommen till höstprogrammet 2016! Info om oss på s. 4.

Lördag 3 september:

Krypbjörnbärsexkursion!
Bilburen rundtur. FÖRANMÄLAN FÖR SAMÅKNING!
Henry Gudmundson visar de flesta björnbärsarter
som hittats i vårt område och Ulf Ryde, vår gäst
från Lund, hjälper oss förstå vad vi ser. Vi lär oss
skilja krypbjörnbär från björnbär och ta
användbara belägg, så vi kan rapportera bättre.
Frågor/anmälan: exkursion@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.
GRUPP UNDER LUPP: RUBUS!
Ulf Rydes krypbjörnbärssidor: http://signe.teokem.lu.se/~ulf/Rubus_html

Söndag 18 september: Mossor

i Tumba

med Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem (www.gaerdsmygen.se)

Tomas Hallingbäck från Mossornas Vänner introducerar mossnybörjare.
Föredrag samt exkursion i mossparadiset Harbroravinen mellan Tullinge och
Tumba. Glöm inte kläder efter väder och skodon som tål väta, och ta lupp om
du har!
Vi hoppas att många som redan kan en del vill hjälpa till i fält med att peka
och förklara (skriv gärna till mossor@bsis.org om du är en av dem!).
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2 Tumba, buss hpl Skyttbrink.
Tid: 12.00–16.00
Kontaktperson: Bo Ljungberg (bo.ljungberg@yahoo.se, tel 0708 89 98 14).

Tisdag 20 september: Krypbjörnbär

i Sverige

FÖRANMÄLAN TILL FIKA – 3 DAGAR INNAN!

Ulf Ryde reder ut begreppen: Hur ser krypbjörnbär ut?
Hur skiljer man dem från äkta björnbär? Vilka arter finns det?
Vad säger de senaste molekylärgenetiska undersökningarna?
Det blir tillfälle att studera och provbestämma pressat material.
Tid och plats: Stockholms universitet, BIG, sal E306 (se s. 4);
samling från 18.00, föredraget startar 18.30.
Kontakt + fikaanmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.
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Lördag 24 september:

Höstblomster på skräpmarker

Varma höstar kan tippar och ruderatplatser prunka av senblommande
inkomlingar... Henry Gudmundson visar (norrort; plats och tid vid anmälan).
Kom ihåg fika! FÖRANMÄLAN – SENAST 22 SEPTEMBER
Anmälan: Yolanda Karlsson (070-674 68 39) eller adventiver@bsis.org

Söndag 2 oktober:

Färgexkursion

SAMÅKNING – FÖRANMÄLAN!

Höstlöv, galler, lavar, svampar – dagen tillbringas vid Vissvass, i gammal
skog med fin utsikt, och ägnas alla färgerna som träder fram när grönskan tar
vinterlov. Anders Erixon utvinner naturfärg ur våra fynd över stormköket.
Beräknad tid c:a 4-5 timmar. Glöm inte fika!
Samling 10.20 vid hpl Tyresö kyrka (buss 875 går 9.50 från Gullmarsplan).
Anmälan till anders.erixon@haninge.se (eller sms till 0730-250 955).

Onsdag 12 oktober:

Hur vet trädet att det är höst?
FÖRANMÄLAN TILL FIKA – 3 DAGAR INNAN!

Stefan Jansson är genetiker i Umeå.
Han berättar om höstfärger och genetik, om trädets kalender och den enorma
naturliga genetiska variationen mellan trädindivider.
Tid och plats: Stockholms universitet, BIG, sal E306 (se s. 4);
samling från 18.00, föredraget startar 18.30.
Kontakt + fikaanmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.

Söndag 16 oktober: Mossornas

dag!

med Mossornas Vänner (www.mossornasvanner.se/)

Stockholmspremiär för Mossornas dag – för små
och stora, nybörjare och experter – troligen i Tumba
(se mossexkursionen 18 september); information
kommer i utskick och på föreningarnas webbsidor.
Skriv till mossor@bsis.org om du vill vara säker på
att inte missa något.
Kontaktpersoner:
Tomas Hallingbäck 018-34 35 12 (Mossornas Vänner)
och Magdalena Agestam 08-649 15 69.
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Floraväkteriet i Stockholms (AB) och Södermanlands (D) län
har webbsidan www.floravakt-abd.se. Fv-ansvarig i styrelsen: fv@bsis.org.
AB län har höstträff i november. Registrerade floraväktare får inbjudan,
övriga som vill vara med eller veta mer kontaktar Jan Andersson
(070-674 68 39, jan.andersson.bio@gmail.com).
D län välkomnar också fler floraväktare!
Info: kontakta Bo Karlsson (0150-39197, 070-447 81 53, bovil@telia.com).

Torsdag 17 november:

Öknen blommar!

FÖRANMÄLAN TILL FIKA – 3 DAGAR INNAN!

I öknen handlar livet om beredskap – närhelst regnet
kommer är det dags att gro och blomma! Vi får se bilder
från Kerstin Petterssons många resor till torrområden i
sydvästra USA, bl.a. Mojave- och Sonora-öknarna.
Tid och plats: Stockholms universitet, BIG, sal E306 (se s. 4);
samling från 18.00, föredraget startar 18.30.
Kontakt + fikaanmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.

Torsdag 8 december:

Adventsbotanik!

FÖRANMÄLAN – 3 DAGAR INNAN – AVGIFT INKL. FÖRTÄRING

Medlemmarnas (jul)afton med plats för återblickar, utblickar och inblickar.
Endast medlemmar (men man kan bli det på plats).
Tid och plats: Stockholms universitet, BIG, vid sal E306 (se s. 4);
samling från 18.00, programmet startar 18.30.
Kontakt + anmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.
********************************************************************************
Vad sägs om midvinterpromenader för daglediga, som deltagare eller ledare?
Vill du leda en exkursion eller hålla föredrag?
Andra idéer eller synpunkter? Skriv till program@bsis.org.
Nästa program kommer i december.
Vill du göra något annat för föreningen?
Prata med någon i styrelsen eller valberedningen@bsis.org
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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.
Höstens föredrag hålls på BIG, E 306, gatuadress Svante Arrhenius väg 20C
(se kartor och koordinater för våra inomhuslokaler på www.bsis.org/lokaler).
Fika till självkostnadspris, men obs anmälan för att underlätta planeringen!
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 (floraväkteriansvarig)

www.bsis.org ~ info@bsis.org ~ @BSIABD ~ Facebook
Bli gärna medlem (ordinarie medlem 175:- inkl. vår tidskrift Daphne;
familjemedlem utan egen tidskrift 50:-).
Från 1/11 gäller avgiften även 2017.
Glöm inte meddela vems avgift det är (namn + adress)!
Plusgiro 19 60 94-7.
Prenumerera på mail (t.ex. påminnelser om aktiviteter): medlemsinfo@bsis.org

Upplands flora
200:- (medlemspris 50:-)
Julklappsplanera!
(fråga efter mängdrabatt)
Vill du hjälpa till att sprida den?
Maila flora@bsis.org
(eller prata med någon i styrelsen).
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