Botaniska Sällskapet i Stockholm
VINTER/VÅRPROGRAM

tjugohundra ART  ON.

Praktisk information + kontaktuppgifter s. 4.

SoSu:.anmäl dig för info om fler aktiviteter!

Även 2018 kollar vi Solna och Sundbyberg, och vi behöver både
specialister och nybörjare. Gamla och nya botaniska utflyktsmål
och klassiska lokaler kollas, och vi undersöker oklara rapporter
och vita fläckar. Önskelistan för vårexkursioner i april/maj är ganska lång,
men vad som blir när avgörs av om våren blir tidig eller sen. Moss-, lav- och
svampexkursioner gör vi gärna i februari/mars, om artkunniga anmäler sig!
Intresseanmälan: sosu@bsis.org eller Lars Ekqvist 070-220 61 37.

Lär dig mer: nybörjarbotanik + “svåra” växter

Planerade kurser/cirklar : mossor (jämna torsdagar, vissa gånger öppna för alla),
nybörjarbotanik (onsdagar från slutet av mars), vårväxtrallyn (se s. 2), stråväxter
(vår till tidig höst). – Mossor: mossor@bsis.org Måns Persson. Rallyn: se s. 2.
Nybörjarcirkel + studier allmänt: Gunnar Björndahl (kurs@bsis.org, tel. s. 4).

Lördag 13 januari: Årstaskogen

Ett bantat reservatsförslag för området behandlas nu av Stockholms politiker.
Tjugondag Knut går vi ut! Henry, Anders Tranberg och Magnus Nilsson visar
och berättar. OBS: termos + sittunderlag + klädsel för halt, kallt och blött!
Samling: SL-hpl Årsta gård kl. 10.00.
Kontakt: exk@bsis.org, Henry Gudmundson eller Magdalena Agestam (se s. 4).
Senast 15 januari bör du anmäla dig till mosscirkeln för att inte missa början. (Se ovan!)

Tisdag 23 januari: mikroBotanik

Utan mikroorganismer skulle landväxter inte klara sig, de skulle inte ens finnas.
Daniel Lundin berättar om cyanobakterier, svampar och kväve, och varför de är
viktiga för växter.
Tid och plats: BIG kl. 18 i foajén /18.45 i E306 (se s. 4).
Frågor och fikaanmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.
Tidigast i februari börjas det med SoSu-exkursioner (för info: anmäl intresse, se ovan)
2017-12-22

Programblad 2018:1 (januari till maj)

1(4)

BOTANISKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM

Torsdag 15 februari: MILLORA
Torbjörn Tyler presenterar Lunds Botaniska Förenings återinventering av Skånes
kärlväxter. Hur gjorde man? Vad fann man? Vilka lärdomar kan dras?
Tid och plats: BIG kl. 18 i foajén /18.45 i E306 (se s. 4).
Frågor och fikaanmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.

Tisdag 13 mars: Karlfeldt och den vilda floran
Bengt Jonsell berättar om bakgrunden till alla blomstren i Erik Axel Karlfeldts
poesi. En floraförfattare och en trollsländeforskare var viktiga för Dala-diktaren.
Tid och plats: BIG kl. 18 i foajén /18.45 i E306 (se s. 4).
Frågor och fikaanmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.
15 mars är sista anmälningsdatum för nybörjarcirkel i botanik! (Se s. 1 och s. 4)

Måndag 19 mars: Årsmöte! 

ENDAST FÖR MEDLEMMAR -

Först fika, så årsmötesförhandlingar, sist lite underhållning! Årsmöteshandlingar
kommer i förväg på vår webbplats www.bsis.org; kontakta sekr@bsis.org om du
vill ha dem per post i pappersformat.
Tid och plats: BIG (se s. 4); fika från 18 i foajén vid E306, årsmötesstart 19.00.
Frågor och fikaanmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.

Lördag 24 mars: Ryljakt i blåbärsskogen
Rundresa före lövsprickningen för att leta på lokaler där
ingen ryl syntes sist, men där den kanske finns ändå. En utmaning som passar
erfarna floraväktare; även andra skarpögda fältbotanister välkomna!
Anmälan senast 18/3. Information: fv@bsis.org eller Jan Andersson (se s. 4).
Senast 1 april anmäler du intresse för stråväxtkurs för att inte missa något (se s. 1 + 4)

Lördagar: Vårväxtrally



 INTRESSEANMÄLAN SENAST 20/3! -

OBS prel. datum; turer kan ställas in eller datum ändras p.g.a. väder eller tidig/sen vår:

7 april ”Scilla” – 21 april Corydalis – 28 april Viola

Vår- och blåstjärnor, nunneörter och violer är “besvärliga” växter med kort
säsong. Vi hoppas kunna se de flesta arter och hybrider. Vi lär oss vilka delar
man måste kolla (och fotografera!). Ev. förträff i herbariet. För mer info:
gör intresseanmälan senast 20 mars till Thomas Karlsson 070-546 12 04
eller exk@bsis.org (ange släkte; du kan vara med alla gångerna om du vill).
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Söndag 15 april: Mossor på Haga

Vi studerar “fina” arter vid ruinerna i Hagaparken, och försöker sen hitta fler
bestånd i närheten. Ta lupp, varma kläder (inte minst skor) och matsäck!
Samling: 10.00 Haga Norra Grindar; närmaste SL-hpl = Haga norra (Solna).
Kontakt: Måns Persson (073-588 22 27) eller mossor@bsis.org.

Söndag 29 april: “Vårkoll” igen i Täby
Dags igen att mäta vårens framsteg på vägen till vårfloret
och fikapausen i Prästgårdsmarken! Yolanda berättar om
nya naturreservatet Täby prästgård. Anmälan behövs ej.
Samling: SL-hpl Täby kyrka kl. 10; c:a 2 km vandring därifrån.
Ledare: Yolanda Karlsson yolanda@bsis.org (0720-26 59 41)

Tisdag 1 maj: Sätraskogen   DEMONSTRATION vätteros & nunneört!!..

Stränder och utsiktsplatser, branter och raviner, slåttermark och fina ekbestånd...
Vi håller oss denna gång i södra delen (nära Sätraån och Sätrastrandsbadet).
Samling: SL-hpl Alsätravägen kl. 10 (meddela om du ansluter senare!)
Kontakt: exk@bsis.org, Henry Gudmundson eller Magdalena Agestam (se s. 4).

Lör/sön 5–6 maj: Backsippefrossa! 

BASKURS FLORAVÄKTERI I

Lär dig en art och hjälp den! Vi besöker fina platser, du lär dig
räkna, rapportera och GPS-teknik. (Inga förkunskapskrav.)
Anmälan senast 30/4. Information: fv@bsis.org eller Jan Andersson (se s. 4).
Resten av maj: glöm inte bort våra vårexkursioner i Solna/Sundbyberg (se s. 1)
Mot slutet av maj kommer nästa programblad, samtidigt med Daphne 2018-1.
22 MAJ  :  ‘Den biologiska mångfaldens dag’ är 22 maj men firas hela månaden!!
Hittills vet vi om planer i Nacka (Björkhagens golfbana) och Tyresö (Dyvik, Klövberget?).
17 JUNI  :  ‘De vilda blommornas dag’ (DVBD) 2018! Hur märks den i din kommun?
Mer bokat  :  Skarprunmarn 2(?) juni, nybörjarvandringar 11 juli och 15 och 29 augusti.
Ju fler som ordnar och hjälper till, desto roligare och bättre kan det bli,
och det gäller förstås inte bara programverksamheten eller våra publika arrangemang.
BSIS behöver alla slags funktionärer. Hör av dig! (Se s. 4.)
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Så funkar det:
Står det inget annat är det gratis, alla är välkomna, ingen föranmälan behövs,
och arrangemanget genomförs oavsett väder.
Exkursioner brukar starta vid någon SL-hållplats. Kolla mötesplats noga!
Vi är ofta ute länge, och gör nästan alltid fikapaus. Det kan bli blött och kallt!
Ibland görs extra exkursioner (hör av dig om du vill få information om sånt!).
Föredrag: vanligen i Frescati på Stockholms universitet (T Universitetet), på BIG
(Svante Arrhenius väg 20C, entré åt söder); står det inget annat börjar det med fika
från 18 på övre plan i foajén (föranmälan!); föredragsstart c. 18.45 i sal E306.
Mer 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 2018 är 200:-, familjemedlem med samma adress 50:-.
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: 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 AB+D län: www.floravakt-abd.se
(i styrelsen: fv@bsis.org, Jan Andersson)
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