Hösten 2017
Program för Lunds Botaniska Förening
Välkommen till Lunds Botaniska Förenings olika arrangemang under hösten. 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.
Floristikexkursion
Floravandring med Staffan Nilsson på Risen söder om Genarp. Vi övar oss på
högsommarens vanliga och ovanliga växter
Tid: lördag 22 juli kl. 10.00
Plats: Samling vid Genarps Bibliotek eller när bussen från Lund anländer
Floraväktarexkursion till Södra Skåne
Vi åker i de södra delarna av Skåne och letar upp strandflenört, stor ögontröst, strävoch skugglosta. 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.
Anmäl er senast den 16 augusti till Charlotte Wigermo charlotte.wigermo@gmail.com
0733- 779080
Tid: lördag 26 augusti kl. 10.00
Plats: Samling Benestads kyrka
Falsterbo Bird Show
Falsterbo Bird Show är inte bara fåglar! Under tre dagar finns vi på plats med bokbord
och floravandringar. Vägbeskrivning och annan praktisk information finns på
http://www.sofnet.org/fbs
Tid: fredag 1 september kl. 12.00 till söndag 3 september kl. 16.00.
Sandstäppen i Skåne. Kan vi restaurera den?
Pål Axel Olsson kommer och berättar om experimenten att återställa den kalkhaltiga
stäppen på Österlen.
Tid: fredag 8 september 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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Mosslördag
Inventerare inom projektet Skånes mossor är välkomna till en mossig lördag med
enklare förtäring. Vi kommer att presentera preliminära utbredningskartor och förevisa
en del intressanta fynd. Dessutom diskuterar vi det fortsatta inventeringsarbetet. Vi
vänder oss särskilt till inventerare som ännu inte kommit igång. Anmälan till
Staffan.u.Nilsson@gmail.com senast onsdag 13/9 (OBS! Anmäl specialkost)
Tid: lördag den 16 september kl. 10.00-15.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37 Lund
Mossinventeringsläger i sydöstra Skåne 22–27 september
Alltsedan projektet Skånes mossor startade har vi anordnat inventeringsläger och denna
gång blir det i den sydöstra delen av landskapet. Mellan den 22 och 27 september
kommer vi att inventera ett antal rutor i närheten av Kågeröd, nordvästra Skåne.
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 22–27/9 för inventeringslägret vid Kågeröd. Vi bor på Kågeröds
värdshus. Boendekostnaden betalas för medlemmar i Lunds Botaniska Förening. Du är
välkommen även om du inte har möjlighet att vara med alla dagar. Anmälan gör du till
Staffan Nilsson e-post: Staffan.U.Nilsson@gmail.com
Hur bestämmer man björnbär.
Ulf Ryde kommer och berättar om denna veritabla konst.
Tid: fredag 13 oktober 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
Bestämning av björnbär
Ulf Ryde hjälper oss att bestämma björnbär. Vi tittar på material från herbariet. Det går
även bra att ta med eget material.
Tid: lördag 14 oktober 10.00–15.00
Plats: Botaniska museet, Lunds universitet, Arkivcenter Syd, Porfyrvägen 16 Lund
Glöm inte att ta med lunch
Mossornas dag på Söderåsen
Tid: söndag 15 oktober kl. 10.00-15.00
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Mossinventeringsexkursion
Tillsammans med Torbjörn Tyler åker vi till Ulfsbjär och letar mossor
Tid: lördag 21 oktober kl. 10.00.
Plats: Samling vid järnvägsstationen i Höör, västra sidan.
Beläggsgranskning Mossor
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi ytterligare mossläkten insamlade under
projekt Skånes mossor. Det blir Plagiothecium denna gång. Glöm inte att ta med lunch.
Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördag 4 november 2017 10.00–15.00
Plats: Studiefrämjandets lokaler Fabriksgatan 2 Lund
Botaniska Bilder till allmänheten
Gunilla Törnvall, bokhistoriker har skrivit om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur
Nordens flora och kommer och berättar om hur bilderna komponerats och färgsatts mm
Tid: fredag 17 november 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.
Konferens om Biologisk mångfald
Tid: lördag 18/11 kl. 09.00 till söndag 19/11 kl.16.00
Plats: Tyringe kurhotell.
Mer information kommer på hemsidan alternativt på Naturskyddsföreningens hemsida.
Beläggsgranskning Mossor
Tillsammans med Nils Cronberg granskar vi ytterligare vitmossbelägg insamlade under
projektet Skånes Mossor, särskilt gruppen Cuspidata. Glöm inte att ta med lunch.
Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördag 2 december kl. 10.00–15.00
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Glöm inte ta med lunch.
Landskapslaboratoriet på Alnarp.
Allan Gunnarsson landskapsarkitekt vid SLU Alnarp kommer och berättar om det 18 ha
stora området i anslutning till Alnarpsparken där man sedan 1982 experimenterat med
olika skogstyper, bryn, vattenområden, mm.
Tid: lördag 16 december 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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Hotade svampar i Skåne
Medlemmar i Puggehatten kommer och inviger oss i svamparnas hotade värld.
Tid: fredag 19 januari 2018 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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