Botaniska Sällskapet i Stockholm
HÖSTPROGRAM 2017
- adventiver, vitmossor, ormbunkar, kulturnaturvård, julbotanik...
Kontaktuppgifter och praktisk information se s. 4.

Allt står inte i programbladet.
Mera SoSu!
Vi inventerar arter och möjliga utflyktsmål i Solna och Sundbyberg.
Nybörjare välkomna! I höst bl.a. återbesök på klassiska lokaler.
Samordnare: Lars Ekqvist 070-220 61 37 eller sosu@bsis.org.

⚒

IMera botanikteknik!

Nyckla, GPS, Artportalen, mikroskopteknik, pressa växter osv osv - man har
roligare och gör mer nytta när man kan hantverket. Och det går ju att lära sig!
Ibland ordnar vi träffar eller kurser vid sidan av programmet. Hör av dig om du
har önskemål eller vill veta mer (kontaktuppgifter se s. 4). Om mossor: se s. 2!

Lördag 9 september Ormbunkar vid Flaten
Vi är många som tycker det är något alldeles extra med ormbunkar
och andra kärlkryptogamer (d.v.s. sporspridda kärlväxter – många
kallas lummer, fräken eller bräken). På denna promenad får vi se de
flesta ormbunkar som är vanliga i Sörmland och Uppland, och lära oss
vad man ska titta på för att identifiera dem.
Tid och plats: 10.00 utanför Flatenbadets huvudingång (buss: hpl Flatenbadet).
Ledare: Henry Gudmundson (08-712 80 45 eller exk@bsis.org).
FÖRANMÄLAN! 16 och 23 september Ruderatväxter ⨉2
Mängder av frön sprids. En del kan vila länge. På t.ex. tippar, järnvägsstationer,
hamnar och rivningstomter möts vanliga skräpmarksarter och såna som ofta gror
men sällan lyckas sätta frö och därför inte blivit bofasta. Ibland finner man en för
landet ny växt... Vi hoppas på en varm och solig höst!

➤ 16 sept. “SoSu”. Anmälan senast 13/9 till sosu@bsis.org el. 070-220 61 37
(Lars Ekqvist). Samåkning med bil till flera ruderatplatser i Solna/Sundbyberg.

➤ 23 sept. prel. Täby. Anmälan senast 22/9 till adventiver@bsis.org eller
0720-26 59 41 (Yolanda Karlsson). Henry Gudmundson m.fl. visar.
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Tisdag 26 september Trädrehabilitering
Björn Embrén, trädspecialist på trafikkontoret i Stockholm, berättar om stadens
träd och om gamla och nya metoder för att göra deras liv längre och drägligare.
Samling: 17.00 Bysistorget (vid korsningen Hornsgatan/Torkel Knutssonsgatan)
Kontakt: exk@bsis.org eller Bo Eknert (0737-66 93 08). Föranmälan behövs ej.

Lördag 30 september
Vitmossor på Bogesundslandet
FÖRANMÄLAN!

Heldagsexkursion med Michael Löfroth – räkna med
en lång kall våt dag! Vi besöker först en rad vitmossenaturtyper, sedan detaljstuderar vi arterna och jämför.
Samåkning med bil. Tid och plats m.m. efter anmälan
senast 26 september.
Frågor och anmälan: Måns Persson 073-588 22 27 eller mossor@bsis.org.

Torsdag 12 oktober Fynbos i Sydafrika
Ett häftigt resmål för botanister som vill se många arter, säger Patrik Engström,
som visar bilder och berättar om floror, karakteristiska växtfamiljer och endemer.
Tid och plats: BIG (se s. 4). Fika från 18 på övre plan i foajén (fikafixarna
uppskattar om du föranmäler dig!), föredraget startar 18.45 i sal E306.
Frågor och fikaanmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04

Söndag 15 oktober Mossornas dag 2017 i Tyresta
Denna dag bjuder vi tillsammans med Naturum Tyresta och Mossornas Vänner
på bl.a. mossutställning och nybörjarturer.
Tid och plats: 11–16 i och kring Naturum (www.tyresta.se/hitta-hit/)
Kontakt: Måns Persson 073-588 22 27 eller mossor@bsis.org.

Mera mossor!
I höst och vinter försöker vi även ordna bestämningskvällar och
mossinventering. Anmäl dig till mossutskick så missar du inget (se s. 4).
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Onsdag 1 november Klimatförändringar i fjällmiljö
Naturgeografen Leif Kullman har studerat fjällvärldens vegetationshistoria, ett
högaktuellt ämne när vi försöker tolka de förlopp vi ser och förutse framtiden,
t.ex. klimatförändringseffekter på arter och näringar. Föredraget arrangeras
tillsammans med Bolin-centret för klimatforskning vid Stockholms universitet.
Plats: Ahlmannsalen, plan 3 i “Geohuset” på Stockholms universitet (se s. 4)
Tid: föredraget startar 18.00; det blir möjlighet till fika.
Frågor: anm@bsis.org eller Bo Eknert 0737-66 93 08.
FÖRANMÄLAN:

Floraväktarträff i Stockholms län
någon gång i november. Registrerade floraväktare
får inbjudan via mail med datum, tid, lokal och
utförligt program. Andra är också varmt välkomna;
kontakta Jan Andersson (se s. 4) eller fv@bsis.org.

Torsdag 30 november Naturvård för torpare
I södra och mellersta Sverige hör mycket av den hotade mångfalden till “väg och
by”. Calle Bergil är naturvårdsbiolog, sommarhusägare och en av författarna till
boken som ger inspiration och kunskap att med enkla medel få det att blomma
och surra kring knutarna. Han berättar med hjälp av Tore Hagmans vackra foton.
Tid och plats: BIG (se s. 4). Fika från 18 (fikafixarna gillar föranmälningar),
föredraget startar 18.45 i sal E306. Några exemplar av boken kommer att finnas.
Frågor och fikaanmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.

Torsdag 7 december Julbotanik!
–

–

–

4/12-

Trevlig samvaro med förtäring, och ett program om växter som hör julen till.
För dig som vill komma i stämning kan ett besök i Bergianskas julutställning
rekommenderas (“Jul i växthuset” pågår 24/11–10/12; se www.bergianska.se).
Tid och plats: BIG (se s. 4) c:a 18–21; samling från 18 i foajén utanför E306.
Frågor och anmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.
Nästa programblad kommer kring nyår och löper fram till maj.
Vill du vara med och planera, eller hålla föredrag eller visa något,
eller kanske ha ett uppdrag i föreningen nästa år? Hör av dig! (Se s. 4.)
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Så funkar det:
Står det inget annat i programbladet är det gratis, alla är välkomna,
ingen föranmälan behövs, och arrangemanget genomförs oavsett väder.
Exkursioner startar oftast vid någon SL-hållplats. Kolla mötesplats noga!
Vi är ofta ute länge, och gör nästan alltid fikapaus. Det kan bli blött och kallt!
Höstens föredrag hålls på Stockholms universitet i Frescati (T Universitetet),
dels på BIG dels på “Geohuset” (Svante Arrhenius väg 20C resp. 8), båda med
entré åt söder. Lokalinfo och kartor finns på www.bsis.org/lokaler.

Föreningens adress:
Botaniska Sällskapet c/o Gudmundson, Önskegången 71, 135 54 TYRESÖ
Fakturor sänds till kassa@bsis.org.
www.bsis.org ~ info@bsis.org ~ @BSIABD ~ Facebook
Bli gärna medlem! Ordinarie medlemskap inkluderar vår tidskrift Daphne;
ordinarie avgift t.o.m. 2017 är 175:-, familjemedlem med samma adress 50:-.
Fr.o.m. 2018 är ordinarie avgift 200:-; inbetalning från 1/11 gäller även 2017.
Plusgiro 19 60 94-7. Glöm inte meddela vems avgift det är (namn + adress)!

Styrelsen:
Magdalena Agestam 08-649 15 69 (ordf.)
Gunnar Björndahl 070-230 54 82
Bo Eknert 0737-66 93 08 (v. ordf.)
Henry Gudmundson 08-712 80 45
Måns Persson 073-588 22 27 (sekr.)
Yolanda Karlsson 0720-26 59 41
Susanna Bogiatzis 0765-55 98 56 (kassör) Ulla Nilsson 08-25 07 43
Jan Andersson 070-674 68 39
Bo Törnqvist 070-667 97 31
(mailadresser bosse.e@bsis.org, bosse.t@bsis.org, övriga fornamn@bsis.org)
Adressändring: medlemsinfo@bsis.org. Programfrågor: program@bsis.org.
Projekt Solna/Sundbyberg: sosu@bsis.org eller Lars Ekqvist 070-220 61 37
STUDIECIRKLAR m.m.: kurs@bsis.org eller Gunnar Björndahl (styrelsen)
MOSSOR (bl.a. info om extra mossexkursioner eller bestämningsträffar):
mossor@bsis.org eller Måns Persson (styrelsen)
Vill du affischera, fixa fika,
bokbord, föredrag, arkiv,
exkursioner, skrivelser?
Prata med styrelsen eller
valberedningen@bsis.org.

Upplands flora är fin!
Köp eller sälj,
bli gärna ombud!
Kontakt: flora@bsis.org
el. Ulla Nilsson (styrelsen)

FLORAVÄKTERI: fv@bsis.org el. Jan Andersson (styrelsen); www.floravakt-abd.se
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