PROGRAM

Sommaren – Vintern 2018
Program för Lunds Botaniska Förening

Välkommen till Lunds Botaniska Förenings olika arrangemang under sommaren, hösten och

vintern. 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.

Floravandring vid Bockeboda

Lövskogarna kring Bockeboda uppe på Nävlingeåsen har en rik och omväxlande flora väl värd en kvälls
promenad i början av juli.
Tid: måndag 2 juli 2018 kl. 18.00.
Plats: P-platsen vid Bockatorpet (skyltat från vägen mellan Skepparslöv och Nävlinge).

Exkursion till Klosterängshöjden

Klosterängshöjden i norra delen av Lund är en deponi där stora mängder av schaktmassor tippats sedan
slutet av 1990-talet. Utsikten är imponerande men där finns också mängder av spännande växter som
kommit in med jorden. Stefan Andersson visar oss runt bland dessa.
Tid: söndag 8 juli kl. 10.00.
Samling: Willys parkering i Lund.
Ledare: Stefan Andersson.

Floravandring vid Furuhov i Åhus

Sandmarkerna vid idrottsplatsen Furuhov i Kristianstad blev naturreservat för några år sedan. Här finns
sandiga trädor i olika stadier. Vad här växer kommer vi att bli varse denna måndag i juli.
Tid: måndag 16 juli 2018 kl. 18.00.
Plats: P-platsen vid Furuhov (infart från Kavrövägen strax väster om Åhus tätort).

Exkursion knipprötter Epipactis i Åhustrakten

Knipprötterna (Epipactis) är mångformiga i Skåne, något som har beskrivits i Bot. Not. 142 (2009:4) 1.
Artikelförfattaren kommer att visa oss en del av variationen på denna exkursion. Vi börjar i Åhus med
att leta efter tallknipprot (E. helleborine ssp. orbicularis). Sedan bär det av till Yngsjö där vi hoppas att
hitta sandknipprot (E. phyllathes ssp. arenaria) och purpurknipprot (E. atrorubens). Här finns också öst
ersjöknipprot (E. atrorubens ssp. triploidea), som tidigare betraktats som en hybrid mellan kal knipprot
och purpurknipprot. Om tiden medger gör vi även ett försök att hitta engelsk knipprot (E. phyllanthes ssp.
pendula).
Tid: lördag 28 juli kl. 10.00.
Samling: samåkningsparkeringen vid Åhus Bowlinghall.
Ledare: Sven Birkedal.
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Floravandring vid Gropahålet

I de planterade tallskogarna har länsstyrelsen gått hårt ut, mängder av tallar har avverkats och sanden
har schaktats av stora grävmaskiner, allt för att gynna sandflykt och mångfald. Men vilka växter har dykt
upp ?
Tid: torsdag 9 augusti 2018 kl. 18.00.
Plats: samling vid affären i Yngsjö för samåkning till Gropahålets naturreservat.

Exkursion ogräs i Botan

Botaniska trädgården i Lund är välkänd för att hysa många ovanliga ogräs. Lars Fröberg guidar oss bland
dessa.
Tid: torsdagen 16 augusti kl. 18.00–20.00.
Samling: Botaniska Trädgårdens P-plats vid Tunavägen.

Inventeringsläger Skånes vita fläckar

Både nybörjare och rutinerade inventerare och är välkomna till detta läger då vi inventerar Vita fläckarrutor i Kågerödstrakten öster om Helsingborg. Vi börjar med en kvällsexkursion på fredagen och fortsätter
med heldagsexkursioner de följande dagarna
Tid: fredag 17–söndag 19 augusti.
Plats: Förläggning på Kågeröds värdshus.
Kontakt: Anmälan görs till Stefan Andersson >stefan.andersson@biol.lu.se<
Mer information läggs ut på hemsidan när det börjar dra ihop sig.

Floraväktarexkursion till Norra Skåne

Vi åker i de Norra delarna av Skåne. Aktiva Floraväktare har företräde till denna exkursion som kommer
att ledas av Charlotte Wigermo. Planen är att vi åker med egna bilar. Tider och detaljerat program får
deltagarna i början av augusti. Aktiva floraväktare bjuds på middag medan övriga får betala själva.
Anmäl er senast den 15 augusti till Charlotte Wigermo >charlotte.wigermo@gmail.com< 0733- 779080
Tid: lördag 25 augusti kl 10.00.

Hotade svampar i Skåne

Medlemmar i Puggehatten kommer och inviger oss i de hotade svamparnas värld. Vi följer upp med en
exkursion söndagen den 23 september, se nedan.
Tid: fredag 21 september kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs som görs till >Eva Waldemarson@biol.lu.se<, senast två dagar före. Har du
anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Svampexkursion

Svampexkursion med Sigvard Svensson från Puggehatten, Skånes mykologiska förening. Målet väljs efter
väder och svamptillgång.
Tid: söndag 23 september kl. 10.00.
Samling: parkeringen väster om Ekologihuset i Lund.
Ledare: Sigvard Svensson.
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Mossinventeringsläger 29 september–3 oktober

Alltsedan projektet Skånes mossor startade har vi anordnat inventeringsläger. Mer information kommer i
Botaniska Notiser nr 3 och på hemsidan. Mellan den 29 september till den 3 oktober kommer vi att inven
tera ett antal rutor.
På dagarna inventerar vi i små grupper. Du som ännu inte kan så mycket om mossor kommer därför att
ha möjlighet att följa med en mera erfaren inventerare. På kvällarna samlas vi och hjälps åt att bestämma
alla insamlade belägg.
Vik redan nu den 29/9-3/10 för inventeringslägret. Du är välkommen även om du inte har möjlig
het att vara med alla dagar. Fredagen är endast ankomstdag. Anmälan gör du till Staffan Nilsson
>staffan.u.nilsson@gmail.com<.

Mossor för nybörjare i Rökepipan

Vi bekantar oss med våra vanliga mossor i Rökepipan utanför Dalby tillsammans med Staffan Nilsson.
Passar bra både för dig som ännu inte börjat med mossor och för dig som vill repetera kunskaperna.
Tid: söndagen den 7 oktober kl. 10.30.
Samling: P-platsen vid Dalbybadet i Dalby.

Mossornas dag på Söderåsen

Föreningen finns på plats med en utställning på Naturum Söderåsen under dagen.
Tid: söndagen den 14 oktober 11.00–15.00.
Plats: Naturum Söderåsen väster om Röstånga.

Släktet Prunus: Vackert, gott och giftigt

Lars Olof Björn, tidigare växtfysiolog, kommer och berättar om några av de 200 Prunus-arter som finns i
världen.
Tid: fredag 26 oktober kl 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologihu
set. OBS! Föranmälan krävs, görs till >Eva Waldemarson@biol.lu.se>, senast två dagar före. Har du anmält
dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Mossinventeringsexkursion

Vi besöker ruta 3E3b vid Kiaby intill Oppmannasjön tillsammans med Staffan Nilsson. Här finns många
intressanta objekt att besöka.
Tid: lördagen den 20 oktober kl. 10.00.
Samling: Kristianstad Centralstation.

Mossor i Finnstorp

Vi besöker den mossrika lokalen Finnstorp på Söderåsen tillsammans med Carl-Axel Andersson.
Tid: lördagen den 27 oktober kl. 10.00.
Samling: parkeringen på Söderåsvägen i Kågeröd (strax norr om fyrvägskorset mitt i byn)
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Nationella genbanken och programmet för odlad mångfald

Karin Persson, kurator på nationella genbanken, och Linnea Oskarsson, föreståndare för POM, berättar
om sin verksamhet på SLU.
Tid: fredag 9 november kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till >Eva Waldemarson@biol.lu.se<, senast två dagar före. Har du
anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Beläggsgranskning av gräsmossor

Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av gräsmossor Brachythecium m.fl. insamlade under
projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördagen den 17 november kl. 10.00–15.00.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning av flätmossor

Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av flätmossor Hypnum m.fl. insamlade under projek
tet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördagen den 1 december kl. 10.00–15.00.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Julfest
och
Kryddor från hela Världen

Marie Widén och Lennart Engstrand kommer och berättar om bokens tillkomst.
Tid: lördag 15 december kl. 19.00. Vi börjar med glögg och mingel vid 18-tiden.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till >Eva Waldemarson@biol.lu.se<, senast två dagar före. Har du
anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Hotade lavar i Skåne

Ulf Arup kommer och inviger oss i lavarna spännande värld.
Tid: fredag 19 januari kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till >Eva Waldemarson@biol.lu.se<, senast två dagar före. Har du
anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.
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