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Inte bara våren tvekar - ömsom dagar med lysande vårblommor och bristande knoppar, ömsom bottenfrusna
vattensamlingar och snöblandat regn - utan också vi som ansvarar för Sällskapets programplanering:
vilka sammankomster är det ansvarsfullt, eller ens möjligt, att genomföra de närmaste månaderna?
Styrelsen följer förstås händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges med anledning av covid19.
Nästa programpunkt är starten för nybörjarkursen i botanik onsdagen den 25 mars kl. 18.30. Det är ännu
ovisst om kursen kan starta 25/3 som planerat, eller om vi måste avvakta med starten till senare.
Liksom för andra arrangemang med föranmälan får de anmälda givetvis besked.
Därnäst följer ÅRSMÖTET 30 mars. Besked om årsmötet genomförs som utannonserat eller om det måste
uppskjutas ges senast 23 mars.
Liksom för andra aktiviteter utan föranmälan ges besked via mail, på hemsidan och på Facebook.
________________________
__________________________
____________________________
Vad passar bättre denna vår än enskilda naturstudier?
Att känna igen träd och buskar vintertid på knoppar, bark och växtsätt roar inte bara inbitna botanister. Nu börjar
knopparna svälla och spricka. Några knopptips:
Träd och buskar vintertid (Fältbiologerna, Kjell Georgson & Hans-Georg Wallentinus) - klassiker i
oöverträffat fickformat, vi väntar på nästa nytryck
Trädens knoppar (Anders Rapp) - barn- och fickvänlig
Den stora knoppboken (Claes Lööw) - långt från fickformat men desto innehållsrikare
18 vanliga träd: https://www.natursidan.se/nyheter/knoppguide-till-18-vanliga-trad/
Naturen som formgivare: http://www.sonjastromkvist.se
Vårens tidiga blommor:
Det finns ju flera arter av t.ex. snödroppar (Galanthus), vintergäck (Eranthis), vår- och blåstjärnor och
porslinshyacinter (Scilla, Othocallis, Puschkinia), nunneörter (Corydalis), pärlhyacinter (Muscari). Hur ser de ut
egentligen? Vet du säkert vad du ser? Ger man sig tid att titta nära kan man få både skönhets- och ahaupplevelser.
- Ett ställe där du hittar mycket bra information om många förvildade vårväxter är Ölands Botaniska Förenings
tidskrift Krutbrännaren(äldre nummer finns online) och deras webbsajt Ölands flora (www.ölandsflora.se). Tre
exempel:
Krokus: http://ölandsflora.se/wp-content/uploads/2020/03/Krutbrännaren-2017-3.pdf (nyckel
i Krutbrännaren 2017-3)
Snödroppar: http://ölandsflora.se/wp-content/uploads/2018/01/Krutbrännaren-2015-3-version-2.pdf (
Krutbrännaren 2015-3 s. 24) & http://ölandsflora.se/snodropparnas-tid-ar-nu/ (bloggpost)
Turkisk snödroppe och turkisk vintergäck: http://ölandsflora.se/vinter-som-mer-liknar-var/ (bloggpost)
Passa på att grotta ner dig! Nu är det rätt tillfälle att vara asocial.
Allt gott tillsvidare!
önskar Botaniska Sällskapets styrelse

*** *** ***
Här finns vi:
www.bsis.org~ info@bsis.org
På Twitter: @BSIABD
Facebook-sida: "Botaniska Sällskapet i Stockholm"
~ Vängrupp på Facebook: "Botaniska sällskapet i Stockholm" ~
Våra senaste programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~

"""""""""""""""""""""""""
(2020-3) Du som får det här mailet finns antingen med på Botaniska Sällskapets sändlista (för att du är medlem,
eller för att du har deltagit i något av våra arrangemang och lämnat din mailadress för att få information), eller har
du anmält dig till något av våra kommande arrangemang, eller får du just det här mailet bara för att vi tror att du
kanske vill veta vad vi gör just nu och hjälpa oss tipsa fler.
Våra utskick kommer numera också som pdf online (adress se bifogad bild). Ibland dröjer det lite innan det
kommer upp där.
Sändlistan har lösenordsskydd och hanteras endast internt. - Vill du slippa fler utskick är det förstås bara att säga
till. (Hjälper det inte första gången kan det bero på att du fanns flera gånger i sändlistan... då ber vi om ursäkt och
hoppas att du säger till igen.)

