Lunds Botaniska Förening
Vad händer hösten – vintern 2020 ?

Foto: Sandra Fälldin

Ölands växtvärld
– fredag 16 oktober kl. 19.00
Ulla-Britt Andersson kommer och fortsätter sin beskrivning av vegetationen på
Ölands alvar och dess variation.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Föredrag och möten

Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till
självkostnads-pris, på Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Eva
Waldemarson >Eva.Waldemarson@biol.lu.se< senast två dagar före. Har du anmält dig
men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Beläggsgranskning gräsmossor
– lördag den 24 oktober kl. 10.00–15.00
Falsterbo Bird Show 28–30 augusti
Föreningen är på plats i Falsterbo med bokbord och exkursioner.

Pulsatilla
– fredag 18 september

kl. 19.00

Susann Nilsson kommer och talar om alla olika arter av Pulsatilla (backsippor)
och dess olika former och eventuella underarter.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till
självkostnadspris, på Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Eva
Waldemarson >Eva.Waldemarson@biol.lu.se< senast två dagar före. Har du
anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Mossinventeringsläger
– lördag 26–onsdag 30 september
Årets inventeringsläger planeras till Lönsboda-trakten i nordöstra Skåne. Närmare information om boende och anmälan kommer att publiceras på hemsidan.

Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av familjen gräsmossor insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop
finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Hur fotosyntetiserar växter och vad är C4
metabolism?
– fredag 13 november kl. 19.00
Olivier Van Aken kommer och försöker
klargöra alla olika sätt växter har för att
fotosyntetisera.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Du är även välkommen till eftersits
vid föreningsmöte med förtäring till
självkostnadspris, på Ekologihuset. OBS!
Föranmälan krävs, görs till Eva Waldemarson
>Eva.Waldemarson@biol.lu.se< senast två dagar
före. Har du anmält dig men inte kan komma,
ska du lämna återbud.

Beläggsgranskning vitmossor
– lördag den 14 november kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Nils Cronberg granskar vi belägg av vitmossor Sphagnum av
undersläktet Sphagnum insamlade under projekt Skånes mossor. Glöm inte att ta
med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Artgenomgång Viola
– lördag 21 november kl. 10.00 –15.00
Genomgång av släktet Viola på Biologiska museet i Lund. Lars Fröberg
kommer att presentera de vilda arterna och hybriderna av Viola.
Deltagarna kommer att få studera herbariematerial i preparermikroskop
under dagen. Om någon vill ta med eget material så går det också bra. Det finns
ett lunchrum med mikrougnar och kaffeautomat.
Plats: : Samling kl. 10.00 vid entrén till Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Anmälan: Anmälan till Lars Fröberg, 076-848 9945, >larsfroberglund@gmail.
com< Maximalt antal deltagare 12.

Beläggsgranskning stjärnmossor
– lördag den 28 november kl. 10.00–15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av stjärnmossor insamlade under projekt Skånes mossor. Glöm inte att
ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Beläggsgranskning Vita fläckar
– lördag 5 december kl. 10.00 –15.00
Tillsammans med Lars Fröberg granskar vi belägg av kärlväxter. Glöm inte att
ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning
Plats: : Samling kl. 10.00 vid entrén till Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Kontakt: Lars Fröberg, 076-848 9945, >larsfroberglund@gmail.com<

Vad har hänt med växtvärlden i Skåne de senaste
200 åren
– lördag 15 december kl. 18.00
Vi börjar med glögg och mingel vid 18-tiden. Föredraget startar kl. 19.00.
Cassandra Karlsson berättar om resultatet av hennes och Torbjörn Tylers återinventering av 10 väldokumenterade socknar som genomförts under 2019. Vad
har hänt under de senaste 200 åren och varför? Vilka arter har försvunnit? Har
någon artgrupp ökat väsentligt?
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till själv
kostnadspris, på Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Eva Waldemarson
>Eva.Waldemarson@biol.lu.se< senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan
komma, ska du lämna återbud.

Centrala Chiles flora – ett område med stor
diversitet
– fredag 15 januari kl. 19.00
Lars Fröberg berättar om en botanisk resa som han gjorde tillsammans med
Jan Thomas Johansson 2017.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris,
på Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Eva Waldemarson >Eva.Waldemarson@
biol.lu.se< senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna
återbud.

Exkursioner

Floravandring längs Höjeå
– onsdag 22 juli kl. 18.00
Stefan Andersson visar oss vad man kan hitta längs Höjeå och reningsverksdammarna i Lund.
Plats: Samling vi korsningen mellan Höjeåvägen och Åkerlund & Rausings väg.
Kontakt: Stefan Andersson, 076096 05 68 eller 046-222 44 08.

Kransalger
– lördag den 15 august kl. 10.00
Åke Widgren guidar och visar kransalger vid Levrasjön och Valjeviken. Levrasjön är Sveriges artrikaste kransalgssjö, med ett 10-tal olika arter. Vid Valjeviken får vi förhoppningsvis se ett par brackvattenarter.
Plats: Badplatsen i Råby på Levrasjöns östra sida.
Kontakt: Åke Widgren, 0709-83 14 49.
På grund av Coronaepidemin är många detaljer i exkursionerna osäkra och de kan ändras
eller ställas in med kort varsel. Titta alltid på LBFs hemsida om senaste information.

Björnbär på Hallands Väderö
– söndag den 27 juni kl. 09.45
Tillsammans med Ulf Ryde letar vi efter björnbär på Hallands Väderö. Sju
arter äkta björnbär och sju krypbjörnbär har tidigare rapporterats från ön och
vi skall se hur många av dessa vi kan hitta igen. Dessutom skall vi leta efter
stort skogsbjörnbär, som först beskrevs härifrån och som enligt våra genetiska
studier verkar vara en egen art.
Plats: Samling vid Väderötrafiken i Torekovs hamn 9.45 (båten avgår 10.00).
Båten tillbaka avgår kl. 16.20.
Kontakt: Ulf Ryde, tel. 0730-65 53 57.

Floraväktarexkursion
– lördag 22 august kl. 10.00
Floraväktarexkursion som kommer att ledas av Charlotte Wigermo. Vi kommer
troligen inte att kunna samåka i rådande situation med covid-19 så samlingsplats samt mer detaljerat program meddelas senare till de som anmält sig. Vi
kommer att leta efter rödlistade arter som blommar sent på säsongen.
Efter avslutad exkursion bjuder Föreningen aktiva floraväktare på middag,
antingen på lämplig restaurang eller i fält.
Anmälan: Senast den 15 augusti till >charlotte.wigermo@gmail.com< 07337790 80.

Vita Fläckar-exkursion
– lördag 29 augusti kl. 10.00
På grund av Coronaviruset byter vi Vita fläckar-lägret till en dagsexkursion.
Den kommer i år att gå till Löderups-trakten i sydostskåne. Mer detaljerad
information kommer att ges på hemsidan när vi vet besked.
Kontakt: Stefan Andersson, 076-096 05 68 eller 046-222 44 08.

Floravandringar i
					 Kristianstad

Rosor
– lördag 12 september kl. 10.00
Tillsammans med Lars Fröberg
studerar vi några av Skånes sällsyntaste ros-arter. Exkursionen börjar
i en hagmark S om Skivarp, på
västra sidan om ån, där bl.a. åkerros,
sydäppelros och västkustros finns.
Vi fortsätter till Ramslid och tittar
på det enda exemplaret av filtros i
Skåne. Eventuellt gör vi ytterligare
något stopp. Medtag fika.
Plats: Samling vid Skivarps kyrka.
Kontakt: Lars Fröberg, 076-848
9945, >larsfroberglund@gmail.com<

Kaptenens väg i Nyehusen
– onsdag 8 juli kl. 18.00
Utmed Kaptens väg finns torra sandmarker med bl.a sandnejlika och tallskog
med olika pyrolaarter. Hoppas purpurknipprot börjat blomma!
Plats: Vid det inhägnade området utmed Kaptenens väg söder om Yngsjö.

Mossinventerings-exkursion
– lördag den 17 oktober kl. 10.00
Mossinventeringsexkursion på Nävlingeåsen. Tillsammans med Carl-Axel Andersson inventerar vi mossor i ruta 3D2f på Nävlingeåsen.
Plats: Samling vid Djurröds kyrka.
Kontakt: Carl-Axel Andersson, tel. 0702-885512
						
.

  

Lunds Botaniska Förening
Blå station i Åhus
– måndag 23 juli kl. 18.00
Trädesmarkerna vid Åhus har en föränderlig och intressant flora som blivit en tradition vi brukar besöka varje år.
Plats: P-platsen vid Blå station utmed Flötövägen.

Kjuge kull
– onsdag 5 augusti kl. 18.00
Kjuge kull är väl värt att besöka varje årstid. 2019 njöt vi av den fina vårfloran,
nu ser vi vad området har att erbjuda på högsommaren. Ljungsnärjan har
säkert börjat visa sina skära nystan då.
Plats: P-platen vid Kjuge kull norr om Fjälkinge.

… bildades redan 1858 och är landets äldsta botaniska förening. Det är en ideell
förening som vänder sig till alla botaniskt intresserade och har därför blivit en
naturlig sammanslutning för både amatör- och fackbotanister. Från att från
början haft till syfte att främja botaniken ” främst i Lund med omnejd”, är LBF
sedan många år tillbaka den regionala botaniska föreningen i Skåne. LBF anordnar exkursioner, föredrag och kurser samt driver flera landskapsomfattande
inventeringsprojekt. Vidare ger föreningen ut tidskriften Botaniska Notiser och
ansvarar för Floraväktarverksamheten i Skåne.

Botaniska Notiser
Botaniska Notiser har givits ut sedan 1839 och är därigenom en av världens
äldsta botaniska tidskrifter. Den kommer ut med fyra intressanta och innehållsrika häften per år (ca 160 sidor/år). Botaniska Notiser får alla som är medlemmar i LBF. På vår hemsida kan du som medlem även ta del av äldre häften.

Floraväktarna i Skåne

Kontaktpersoner vid vandringarna i Kristianstad :
Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94

Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som bevakar
våra hotade kärlväxter genom återkommande besök på deras växtplats. Då
noteras antalet exemplar av växten, förändringar, hot mot växtplatsen etc.
Enligt Rödlistade arter i Sverige 2015 finns mer än 250 hotade kärlväxter i
Skåne. Hotade arter är sådana som klassats som akut hotade (CR), starkt
hotade (EN) eller sårbara (VU).

Vill Du bli floraväktare och hjälpa till med att skydda och bevara en eller flera
växtplatser? Det behövs en insats av många och det finns plats för både Dig
med nyväckt intresse och för Dig med lång och gedigen erfarenhet. Det viktiga
är ett genuint naturintresse. Det är inte svårt att vara floraväktare och alla är
välkomna att hjälpa till!
Om du är intresserad att bli floraväktare, för någon art eller något område,
kom till Floraväktarmötet den 29 februari eller kontakta Charlotte Wigermo,
mobil 073-377  90  80 eller E-post: >info@lundsbotaniska.se<.

Projekt Skånes Mossor
För drygt 10 år sedan startade Lunds
Botaniska Förening ett nytt, omfattande
floraprojekt i Skåne: Projekt Skånes Mossor.
Syftet med detta projekt är att göra en
heltäckande inventering av alla arter av mossor
i landskapet.
Skåne har en mycket rik mossflora med 658
kända arter. Projekt Skånes Mossor anordnar
årliga inventeringsläger. Under inventeringen
har en mängd spännande fynd av mossor, både
nya arter för Skåne och återfynd av arter som
inte setts till under mycket lång tid, gjorts och
presenterats i Botaniska Notiser.



Mycket mer om LBF hittar du på vår hemsida:
>www.lundsbotaniska.se<.
Följ oss även genom gruppen ” Skånes blommor” på Facebook!
Arrangemangen sker i samarbete med

Välkommen att bli medlem!
Medlemsavgiften för år 2020 är 175:- (men endast 50:- om du är yngre
än 26 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en
tidskrift per familj). Under 2020 får alla nya medlemmar boken Orkidéer
i Skåne av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present.
Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange
namn, adress och gärna E-postadress. Såväl enskilda personer som
institutioner är välkomna.
Medlemsanmälan kan också skickas till: >info@lundsbotaniska.se<
Du som redan är medlem, glöm inte att betala avgiften för 2020 !

