Upplands Botaniska Förening
Höst 2018
Mossornas dag
Söndag 14 oktober

Mossutställning kl. 11-15. Lär dig
några av våra vanligaste mossor och
några till. På Uppsala Naturskola.
Mossor för nybörjare
För dig som är nyfiken på mossor.
Startar kl. 12.30, 13:00, 14:00 från
Naturskolan. Vi går i och kring
Naturskolan (max 45 min.)
Moss-safari
För dig som vill se alla mossor, små
som stora. Exkursionen leds av Tomas
Hallingbäck och Karin Wiklund. Ta
med lupp (ca 10x).
Startar kl. 10:00 från stora P-platsen
vid Hammarskogs herrgård (max 2
timmar).
Information Karin Wiklund 0725659612, karinwiklund@telia.com
I samarbete med Mossornas vänner
och Uppsala Naturskola

Hotande växter
(datum ej satt)
Allt fler växter ställer till problem för
naturen och människan, jätteloka,
parkslide och vresros är några
exempel. Mora Aronsson presenterar
arbetet med att bedöma hur stor risk
olika växter är och kommer att kunna
bli, vad som behöver göras och hur vi
alla kan hjälpa till
Biotopia kl. 18.00

Floraväktarexkursion
till Hebyåsen

Julfest i Tropiska
växthuset

Vi letar efter och räknar de köldtåliga
arterna ryl och mellanlummer. Den
senare endast två år gammal som
upplänning. Vi tittar även på andra
lumrar.

Kvällen inleds med glögg och mingel.
Därefter får vi en guidning i det
tropiska växthuset kring ett aktuellt
tema. Efter den guidade
turen hugger vi in på maten (buffé)

Avfärd 09:00 från parkeringen på
Vasagatan i höjd med Biotopia,
hemkomst ca 16:00.
Anmälan till Sebastian Sundberg
sebastian.sundberg@slu.se eller via
sms 0702-31 77 85 senast fredag kväll
9 november. Ange om du kan ta egen
bil eller om du vill samåka med någon
som har. Vid ev. snötäcke ställs
exkursionen in

Tropiska växthuset, Botaniska
trädgården, Uppsala kl. 18.00
till ca kl. 21.00
Anmälan senast 29 november
till Roger Andersson.
roger.p.andersson@slu.se,
070-351 50 41

Söndag 11 november

Onsdag 5 december

Den svenska stäppen

Kan växter gömma sig
från ett varmare
klimat?

Onsdag 28 november

Onsdag 12 december

Det finns stäpp i Sverige! Låt vara inte
några vidsträckta slätter där Djingis
Khans horder har sprängt fram. Den
svenska varianten, sandstäpp, är
betydligt diskretare och finns bara i
mycket små områden i östra Skåne
och på Öland. Trots den begränsade
arealen är det en väldigt speciell miljö
med exklusiva arter, både bland
kärlväxter och svampar. Anders
Jacobson tar oss med på en resa i
sandstäppens värld.

Caroline Greiser och Kristoffer
Hylander från Stockholms universitet
berättar om sin forskning på
variationen i mikroklimat och växter i
skogarna längs norrlandsgränsen –
Limes Norrlandicus.
Biotopia kl. 18.00

Studiecirkel mossor
24 november – 16 mars

Biotopia kl. 18.00
Se nästa sida

Bli medlem! Medlemsavgiften är 120 kronor och betalas in på pg 327956-9. Du får information om alla föreningens
aktiviteter samt tidskriften Daphne två gånger per år. Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress när du betalar.
För ytterligare info om inget annat angetts: Karin Wiklund, tel. 072-5659612 eller Anders Jacobson, tel. 0704-32 2987
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com. Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se

Upplands Botaniska Förening
Höst 2018
Studiecirkel mossor
24 november – 16 mars

Mål med studiecirkeln:
• Känna igen de vanligaste arterna i följande miljöer: löv- och barrskog
på substrat som mark, hällar, block, ved och lodytor samt i våtmark och
i bäckmiljö. En artlista skickas ut före kursstart.
• Känna igen viktiga mikroskopiska strukturer genom gemensam nyckling
och visning på storskärm.
• Känna igen ett antal släkten och vad som karaktäriserar dem både
mikroskopiskt och makroskopiskt.
Målgrupp: Den som är intresserad av att utöka sina mosskunskaper, även
nybörjare.
Lokal och utrustning: Inomhusträffarna hålls på Biotopia och där har vi
tillgång till stereoluppar och något mikroskop.
Kostnad: I samband med exkursioner delar vi på bilkostnaden som betalas
direkt till bilägaren.
Ansvariga för studiecirkeln: Tomas Hallingbäck (expert på mossor) och
Sofia Lundell
Studiecirkelns upplägg:
Lördag 24 november. Kl. 10.00 – 15.00. Inledande cirkelstart utomhus i
syfte att besöka olika miljöer och samla in mossor till vinterns träffar.
Januari-Februari. Inomhusträffar på Biotopia. Fyra onsdagar kl. 18.00-21.
Vi återkommer om exakta datum. Fika ingår.
Lördag 16 mars kl. 10.00 – 15.00. Avslutande exkursion.

Kan växer gömma sig
från ett varmare
klimat?
Onsdag 12 september

Anmälan: Senast den 12 november till Sofia Lundell,
sofia_sian@hotmail.com eller 073-522 00 60

Bli medlem! Medlemsavgiften är 120 kronor och betalas in på pg 327956-9. Du får information om alla föreningens
aktiviteter samt tidskriften Daphne två gånger per år. Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress när du betalar.
För ytterligare info om inget annat angetts: Karin Wiklund, tel. 072-5659612 eller Anders Jacobson, tel. 0704-32 2987
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com. Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se

