PROGRAM

Våren–Sommaren 2017
Program för Lunds Botaniska Förening
Välkommen till Lunds Botaniska Förenings olika arrangemang under våren och sommaren.
Som ni kan se bjuder vi på intressanta föredrag och exkursioner till spännande platser.
Föredragen sker i Röda Rummet i Ekologihuset, Sölvegatan 37. Huvudentrén kommer att
vara öppen från 18.40 till 19.15. Efter den 11 december ska man stiga av bussen på hållplats
LTH och sedan gå till Ekologihuset. Man måste parkera väster om Ekologihuset (infarten mitt
emot korvkiosken).
Atlas of the Aegean Flora

Arne Strid kommer och berättar om tillkomsten och innehållet i Atlasen som beskriver 3316 arter från dessa
öar i den Grekiska skärgården.
Tid: fredag 20 januari 2016 kl. 19.00.
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 Ruza Adlerborg – 0707-18 19 38, >Rosddm@hotmail.com<
senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Om odling av hotade arter

Vad vet vi om vilka arter som hålls i odling. Det pågår ett samarbete mellan LBF, Botaniska Trädgården i
Lund, Fredriksdals trädgård i Helsingborg och Länsstyrelsen i Skåne. Vem får samla in frön från hotade
arter? Vem får odla hotade arter? Det finns mycket att diskutera.
Föreningen bjuder på en enklare lunch under dagen. För att kunna planera denna måste du anmäla till
Charlotte Wigermo om du kommer till mötet.
Plats: Röda Rummet Ekologihuset, Sölvegatan 37 Lund.
Tid: lördag 28 januari kl.10.00–15.00.
Anmälan: Senast den 20 januari till Charlotte Wigermo >charlotte.wigermo@gmail.com< (ange ev. specialkost).

Floraväktarmöte

Vi kommer som vanligt att ha en genomgång av 2016 års verksamhet samt planera arbetet för 2017. Detaljerat program kommer senare. Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera sig
om vad som händer inom detta område.
Föreningen bjuder på en enklare lunch under dagen. För att kunna planera denna måste du anmäla till
Charlotte Wigermo om du kommer till mötet.
Plats: Röda Rummet Ekologihuset, Sölvegatan 37 Lund.
Tid: lördag 18 februari kl.10.00–15.00.
Anmälan: Senast den 10 februari till Charlotte Wigermo >charlotte.wigermo@gmail.com< (ange ev. specialkost).

Grimmia – grimmior

Henrik Weibull kommer och berättar om mossläktet Grimmia – grimmior av vilket vi har 11 arter i Skåne.
Tid: fredag 24 februari 2016 kl. 19.00.
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 Ruza Adlerborg – 0707-18 19 38, >Rosddm@hotmail.com<
senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.
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Beläggsgranskning Mossor

Tillsammans med Henrik Weibull granskar vi grimmior, och i mån av tid även raggmossor, insamlade
under projektet Skånes Mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördag 25 februari 2016 kl. 10.00–15.00.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

ÅRSMÖTE och Gästriklands Flora

Vi inleder med årsmötesförhandlingar och val av styrelse. Sedan kommer Peter Ståhl och berättar om tillkomsten av Gästriklands Flora.
Tid: fredag 24 mars 2017 kl. 19.00.
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 Ruza Adlerborg – 0707-18 19 38, >Rosddm@hotmail.com<
senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Mossinventeringsexkursion

Tillsammans med Carl-Axel Andersson åker vi till Ruta 3D1j söder om Kristianstad och fortsätter inventera spännande objekt
Tid och plats: lördag 1 april kl. 10.00. Samling vid Norra Åsums kyrka eller vid Kristianstad C kl 09.45.
Exkursionen ställs in vid snö.
Kontaktperson: Carl-Axel Andersson 0702-885512, 0451-18330.

 	

Mossor i Klagshamn

Tillsammans med Gerhard Kristensson och Staffan Nilsson åker vi till Klagshamn och letar mossor. Det kan
nog finnas en och annan tidig vårväxt också.
Tid och plats: lördag 8 april kl. 10.00. Samling på P-platsen vid badet i nordväst.
Kontaktperson: Staffan Nilsson.

Skånes Starrar

Åke Svensson kommer och visar bilder och kåserar om de Carex-arter vi har i Skåne.
Tid: fredag 21 april kl. 19.00.
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 Ruza Adlerborg – 0707-18 19 38, >Rosddm@hotmail.com<
senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Mossor i Sularpskärret

Kom med till Sularpskärret och se hur många olika mossor som växer i det kalkrika kärret och dess omgivning utan att andra växter skymmer dem. Gerhard Kristensson och Staffan Nilsson hjälper oss att artbestämma dem. Särskilt anpassat för dig som är nybörjare.
Tid: söndag 23 april kl. 10.30.
Samling: vid Sularpskärret. Du kan åka med buss 166 mot S. Sandby eller cykla på Hardebergaspåret. (Det
är cirka 7 km från Lunds centrum.) Ta med stövlar, matsäck och gärna en lupp. Samarrangemang mellan
LBF och LNF.

Floravandring vid Klackabacken

Vi njuter av försommarfloran på Klackabacken och längs järnvägen väster om Vä.
Tid: Torsdag 4 maj kl 18.00.
Plats: Samling vid Skepparslövs kvarn mellan Vä och Skepparslöv.
Kontaktperson: Kjell-Arne Olsson, 073-7544994.
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Floravandring vid Fjälkinge backe

Fjälkinge backe syns vida omkring på Kristianstadslätten. Det är inte bara utsikten som är magnifik, här
finns även artrika hävdade torrängar.
Tid: Onsdag 17 maj kl 18.00.
Plats: Samling P-platsen vid Fjälkinge backe.
Kontakt: Kenth Ljungberg tel. 070- 898 1919.

Floristikexkursion

Stefan Andersson tar oss med ut till något spännande område där vi kan öva på vanliga och ovanliga arter.
I år, 2017, blir det Linnebjer
Tid: söndag 21 maj kl. 10.30.
Plats: Linnebjer. Samling på parkeringsplatsen vid ingången till reservatet.

De vilda blommornas dag och SM i floristik i Botan (OBS! Ny aktivitet!)

Tillsammans med Botaniska trädgården i Lund arrangerar vi SM i floristik (för ungdomar) och uppmärksammar vår vilda flora genom olika aktiviteter.
Tid: söndag 18 juni
Samling: Framför växthusen i Botaniska trädgården i Lund.
Kontakt: Linda Birkedal, 070-530 36 86.

De vilda blommornas dag vid Golfbanan i Åhus

Vi går en vandring på de sandiga markerna med många ovanliga och vackra växter.
Tid: söndag 18 juni 14.00.
Samling: vid klubbhuset.
Kontakt: Kjell-Arne Olsson, 073-7544994.

De vilda blommornas dag i Mosslunda

Denna söndag i juni bör Mosslunda kunna bjuda på många orkidéer och andra rara örter.
Tid: söndag den 18 juni kl. 10.00.
Samling: P-platsen vid Mosslunda.
Kontakt: Anders Johansson, 070-5776312.

Floravandring vid Åraslövs mosse

Åraslövs mosse är ett av Skånes finaste rikkärr. Nu bör floran vara som bäst!
Tid: Onsdag 21 juni kl 18.00.
Samling: Samåkning från naturum Vattenriket kl 17.15 eller samling vid P-platsen vid Scandiform, Vinslöv,
kl. 18.00.
Kontakt: Kenth Ljungberg tel. 070- 898 1919.

Botanikdagarna i Skåne 2017

Kommande sommar har vi åter äran att få arrangera Svensk Botaniska Föreningens botanikdagar. Botanik
dagarna kommer att gå av stapeln i södra Skåne 28 juni–1 juli med förläggning på Ystads Saltsjöbad. Se
vidare information ang. anmälan, kostnader etc. i kommande nummer av Svensk Botanisk Tidskrift. Ta
tillfället i akt att träffa botanikvänner från hela landet!

Floravandring vid Blå station i Åhus

Blomstervandringen vid Blå station har blivit en tradition. Än en gång ser vi vad de föränderliga trädorna
som regelbundet blir plöjda har att bjuda på.
Tid: onsdag den 12 juli 18.00.
Samling: Vid Blå station (Sandvaktaregatan med infart från Flötövägen).
Kontakt: Kjell-Arne Olsson, 073-7544994.
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Floravandring vid Fjällmossen

Denna kväll ägnar vi år fattigmarksfloran på Linderödsåsen.
Tid: Torsdag 27 juli kl 18.00.
Samling: Samåkning från naturum Vattenriket kl 17.15 eller samling P-platsen Fjällmossen kl. 18.00.
Kontakt: Kenth Ljungberg tel. 070- 898 1919.

Floravandring vid Golfbanan i Åhus

Vi njuter av den färggranna sensommarfloran på de sandiga markerna vid Åhus.
Tid: måndag 7 augusti 18.00.
Samling: vid klubbhuset.
Kontakt: Kjell-Arne Olsson, 073-7544994.
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