Botaniska Sällskapet i Stockholm
SOMMARPROGRAM 2017
Välkommen att hänga med oss! I år hålls vi ofta i Solna/Sundbyberg,
där vi inventerar flora och botaniska utflyktsmål.
Lite praktiska tips och kontaktuppgifter finns på s. 4.
Får du aldrig nog av exkursioner? Bli floraväktare!
Info och kontaktuppgifter: www.floravakt-abd.se.
Mailadress till fv-ansvarig i styrelsen: fv@bsis.org.
Tips: floraväktarresa norrut i Uppland 12+13 augusti!

Onsdag 17 maj: Mosskväll

BEGRÄNSAT ANTAL, FÖRANMÄLAN!

Titta närmare på mossor vi mött på Sällskapets turer, eller bestäm egna belägg,
med tillgång till bestämningslitteratur och god förstoring. Ta med eget fika!
Start c:a kl. 18. Mer info efter anmälan senast 16 maj till mossor@bsis.org
(eller Måns Persson 073-588 22 27).

Tisdag 30 maj: Stråväxter

BEGRÄNSAT ANTAL, FÖRANMÄLAN!

Kvällsträff (ta med eget fika!). Introduktion till gräs, halvgräs och tågväxter, helt
eller delvis inomhus. Får vi tillräckligt många intresserade blir detta den första
av en serie träffar under sommaren. Mer info efter anmälan senast 26 maj till
anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.

Lördag 3 juni: Norra Utö

BEGRÄNSAT ANTAL, FÖRANMÄLAN!

Rik flora på kalkberggrund och miljöer med spännande kulturhistoria!
Mats Heike (som inventerat Utö för Sörmlands flora) och Anders Erixon guidar.
Exkursionen varar cirka fem timmar, men det går att avbryta tidigare eller
stanna längre. Begränsat deltagarantal; obs reskostnader. Mer info efter
anmälan senast torsdag 1 juni till anders.erixon@tyreso.se (eller SMS till
0730-25 09 55).

Torsdag+söndag 8+11 juni: Daggkåpor!

FÖRANMÄLAN!

Visst är de lika, men när man väl kan ett par arter börjar man se olikheterna. Jan
Edelsjö visar och förklarar vad man ska titta på, och hur man känner igen några
vanliga och några ovanliga arter. Deltag en kväll i Stockholmsområdet (vi lär oss
några vanliga arter; nybörjarvänligt) och/eller en heldag i Uppland.
Närmare besked om tid och plats m.m. efter anmälan senast 5 juni.
Frågor och anmälan: anm@bsis.org eller Thomas Karlsson 070-546 12 04.
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Tisdag 13 juni: Trädvandring

KVÄLLSVANDRING

Lena Smith bjuder på en tidsresa i Nationalstadsparken från istiden fram till våra
dagar – om trädens betydelse som väsen i trädkult och deras roll som beskyddare
och botare av sjukdomar. Några trädslag längs vägen har haft särskild betydelse i
vardagsliv och folktro. C:a 2,5 km på gång- och ridvägar.
Samling: 19.00 vid Djurgårdsbrunnsbron, där vi också avslutar.
Kontakt: Kristoffer Hahn 0762-15 75 00 eller ny@bsis.org (ingen anmälan).

Fre/sön 16–18 juni: Nävekvarn!

BEGRÄNSAT ANTAL, 15–25 ÅR!

Ungdomsläger (BSIS + SBF; info www.svenskbotanik.se/ungbotanik) med Erik
Danielsson, Kristoffer Hahn och Daniel Lundin (0708-12 39 22 / ung@bsis.org).

Söndag 18 juni:
I hela Norden, för alla!
Ansvarig i styrelsen:
Magdalena Agestam
Kontakt: dvbd@bsis.org

De vilda blommornas dag!
Läs mer: www.bsis.org/DVBD
Vandringar i AB och D län på
Sällskapets DVBD-karta:
www.tinyurl.com/vildblommor-ABD

Tisdag 20 juni: Ulriksdal

KVÄLLSVANDRING!

När den lummiga, "naturliga" engelska parken var idealet såddes ofta
gräsfrö från bergsängar på kontinenten vid slott och herrgårdar,
som därmed fick en unik mix av inhemskt och infört. Ikväll ser vi bl.a. på
rapunkel och tidiga gräs. Ta med kvällsfika (och gärna lupp och flora)!
Samling: 18.00 vid hpl Ulriksdals wärdshus.
Kontakt: Lars Ekqvist 070-220 61 37 eller sosu@bsis.org.

Juli/augusti: SoSu!
!KONTAKTA FÖR MER INFORMATION!!
(datum och tider bestäms efter hand)
Inventera i sommar!
Mitt i Storstockholm: Solna och Sundbyberg. Små, folkrika
kommuner, inte så gröna på kartan. Finns där verkligen något att se? Mer än man
kunde tro! Under 2017 inventerar vi växtlighet och möjliga utflyktsmål för växtoch svampintresserade. Såväl nybörjare som "proffs" är välkomna!
Kontakt: Lars Ekqvist 070-220 61 37 eller sosu@bsis.org.

Torsdag 13 juli: Kaknäs ängar

NYBÖRJARKVÄLL!

Kvällsvandring bland högsommarens ängsblommor på Kaknäs ängar.
För nybörjare. Anmälan behövs inte.
Tid och plats: 19.00 till c:a 21, samling vid busshållplats Kaknäs.
Kontakt: Kristoffer Hahn, 0762-15 75 00 eller ny@bsis.org.
2(4)

Programblad 2017:2 (maj till september)

2017-05-07

BOTANISKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM

Söndag 23 juli: Åkers bergslag

BEGRÄNSAT ANTAL, FÖRANMÄLAN!

Heldag med Rolf Wahlström i hjärtat av Sörmland! Aperitif: purpurknipprot,
grönkulla, säfferot och ängsgentiana i Kalkbro (gå 300 m). Huvudrätt: Lummer
Quinto Specie á la Sörmlandsleden, med mellanlummer (gå 7 km på stig och i
gles tallskog). Dessert: flotagräs, plattbladig igelknopp och hybrider i Finnsjön
(närkontakt med flotagräset kräver en bra kikare eller en simtur på 100 m).
Resa: Bil; samåkning möjlig från Läggesta, organiseras efter anmälan.
Tid och plats för samling meddelas efter anmälan.
Anmälan senast 20/7 till exkursionsledaren (0707-10 52 25, rolf@bsis.org).

Söndag 6 augusti:
Havsstränder på Muskö

BEGRÄNSAT ANTAL – ANMÄLAN SENAST 3/8!

Sand- och klippstränderna i sydost bjuder på bl.a. saltarv, strandvial, baltisk
marviol, kustbaldersbrå och mållor, och vi ser vattenväxter som vitstjälksmöja,
borstnate, bandtång och axslinga. Totalt c:a 2.4 km, mestadels lättgånget.
Plats och tid: Hagalund, Bruket, 11.00–15.00 (exklusive restid).
Resa: Buss eller bil från Ösmo; samåkning organiseras efter anmälan.
Anmälan senast 3/8 till Rolf Wahlström (0707-10 52 25, rolf @bsis.org).
12–13 augusti: FLORAVÄKTARRESA TILL NORRA STOCKHOLMS LÄN! (se s. 1)

SENSOMMAR I STORSTAN:

Onsdag 16 augusti: Gamla stan

FÖR NYBÖRJARE, C:A 2 TIMMAR

Kvällstur med oväntade möten. Samling: Mälartorget 19.00 (T Gamla Stan).
Kontakt: Kristoffer Hahn 0762-15 75 00 eller ny@bsis.org (ingen anmälan).

Söndag 20 augusti: Världens längsta bokbord – yolanda@bsis.org
FAVORIT I REPRIS FÖR NYBÖRJARE OCH EXPERTER I ALLA ÅLDRAR:

26 augusti: Biologisk långlördag i Nackareservatet/Hellas!
Goda chanser att möta det okända och få aha-upplevelser i stark förstoring.
Mer information kommer på www.bsis.org och www.ento.se/exkursioner.

Söndag 3 september: Bergianskas höstfest! Se www.bergianska.se.
I september/oktober hoppas vi bland annat kunna erbjuda
Ormbunkssafari ~ Trädvård med Björn Embrén ~ Vitmossor i Bogesund
Datum meddelas så snart de är klara via mail och på webbsidan (se s. 4).
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Välkommen att hänga med oss!
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.

Föreningens adress:
Botaniska Sällskapet c/o Gudmundson, Önskegången 71, 135 54 TYRESÖ
Fakturor sänds helst till kassa@bsis.org.
www.bsis.org ~ info@bsis.org ~ @BSIABD ~ Facebook
Bli gärna medlem (ordinarie medlem 2017: 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)!

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)
Adressändringar + prenumerera på mail: medlemsinfo@bsis.org.
Idéer och synpunkter om programmet helst till program@bsis.org!

Aktuellt:
Projekt Solna/Sundbyberg: sosu@bsis.org eller Lars Ekqvist 070-220 61 37
MOSSOR, mossböcker: mossor@bsis.org eller Måns Persson (styrelsen)
STUDIECIRKLAR m.m.: kurs@bsis.org eller Gunnar Björndahl (styrelsen)
BOKBORD: Yolanda Karlsson (styrelsen)
Upplands flora (köp eller sälj, bli gärna ombud!)
Kontakt: flora@bsis.org eller Ulla Nilsson (styrelsen)
Intresserad av SLÅTTER och annan hävd?
Prata med Yolanda (styrelsen)!
Vi samlar info på www.bsis.org/Mow.htm.
Floraväkteriansvar i styrelsen: Jan Andersson (se s. 1).
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