Upplands Botaniska Förening
Program vårterminen 2017
Debatten och drivkrafterna bakom
dagens naturhänsyn i
skogsbruket

hur landskapen utvecklats. Hur kan
detta förklaras?

Tisdag 7 februari

Tisdag 7 mars

Idag tar svenska skogsägare olika
typer av naturhänsyn. Vid slutavverkningar lämnas t ex enstaka
träd, trädgrupper, hänsynskrävande
biotoper och olika typer av kantzoner. Per Simonsson som är
skogsekolog på SCA har studerat
debatten och drivkrafterna som
ligger bakom dagens naturhänsyn.
En viktig drivkraft för utvecklingen
var framtagandet av ”rödlistorna”.

Dags för årets florväktarmöte.
Uppsummering av 2016 och planering
för 2017. Vi träffas som vanligt på
Länsstyrelsen. Mat serveras från
17:30.

Plats: Biotopia
Tid: 18.00

Plats: Biotopia
Tid: 18.00

Floraväktarmöte

Anmälan: Mora Aronsson,
070-6682682,
mora.aronsson@habonet.net

Gästriklands flora
Torsdag 23 mars
Efter ett par decenniers inventerande
och floraskrivande publicerades våren
2016 floran från vårt norra grannlandskap Gästrikland. Peter Ståhl
kommer att berätta om ett
spännande landskap på gränsen mot
Norrland.

ÅRSMÖTE
och föredrag av
Urban Emanuelsson
Onsdag 15 februari
Kvällen inleds med årsmöte och en
sammanfattning av det gångna
årets aktiviteter. Därefter lyssnar vi
på Urban Emanuelsson som
berättar om nordöstra Asiens
kulturlandskap och gör jämförelser
med Europas landskap och dess
utveckling. Likheter finns i klimat
och geologi men stora skillnader i

Plats: Biotopia
Tid: 18.00

Bombmurkleexkursion ca 25 mars
Eventuellt gör vi en exkursion till Sånka för att
titta på bombmurkla och bibagge. Eftersom det
inte på förhand går att veta när rätt tid är
kommer information om denna exkursion med
kort varsel på mejl, Facebook och hemsidan.
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Minisymposium om
ängsmarker
Lördag 22 april
Entomologiska Föreningen i Uppland
anordnar ett minisymposium om
ängsmarker i samarbete med
Upplands Botaniska Förening.
Se kommande information på
respektive förenings hemsida.

Lavarnas hemliga liv
Onsdag 26 april
Att lavar är sporsäcksvampar som
lever i symbios med en grönalg eller
cyanobakterie har tagits som en
sanning i över hundra år. Veera
Tuovinen har i sin forskning varit med
om att visa att det dock är lite mer
komplicerat än så. Många arter verkar
även innehålla ytterligare en svamppartner av en helt annan typ. Veera
berättar mer om denna upptäckt och
annat i lavarnas hemliga liv.
Plats: Biotopia
Tid: 18.00

Vansjöåsen
i backsippetid
Lördag 6 maj
Vi besöker naturreservatet Vansjöåsen och tittar på försommarfloran
med bl.a. massor av backsippor.
Anmälan: Karolin Ring,
tel 073-7088008
Samling vid Biotopia kl 9.

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: Cecilia Rätz tel. 070-516 81 81 eller Anders Jacobson tel. 018-672479
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com
Se också vår hemsida: upplandsbotaniska.se

Alla är varmt välkomna!

Upplands Botaniska Förening
Program vårterminen 2017
Mosippe-workshop

Orkidéer på Örskär

Fredag 19 – lördag 20 maj

Fredag 9 – söndag 11 juni

Med anledning av det nyligen
fastställda åtgärdsprogrammet ägnar
vi två dagar åt mosippan. På
fredagseftermiddagen/-kvällen
lyssnar vi på föredrag, och under
lördagen besöker vi intressanta
lokaler kring Älvkarleby och Tierp.
Plats: Älvkarleby Herrgård
Starttid: 14.00
Anmälan: Mora Aronsson,
070-6682682,
mora.aronsson@habonet.net

Strandmaskrosor
vid Ledskär
Lördag 28 maj
Exkursionen leds av Hans Rydberg
som forskat på maskrosor i 30 år.
Strandmaskrosorna hör till det betade
landskapet och man finner dem bara
på välhävdade strandängar eller
kalkrika fuktängar, där de är exklusiva
medlemmar av den ovanliga floran.
Nästan alla strandmaskrosor är
rödlistade. Just vid Ledskär finns flera
arter, bl.a. har här påträffats en för
landet ny art. Den har sedan förgäves
eftersöks. Har vi tur återupptäcker vi
den!
Plats och tid: Biotopia kl 10 för
gemensam avfärd. Ca kl 11 samling
vid Ledskär.
Anmälan till Karin Wiklund:
karinwiklund@telia.com
eller 072-565 96 12.

Vi bor under denna helgutflykt på
vandrarhemmet på Örskär, vackert
beläget vid den gamla fyrvaktarbostaden. En kort båttur tar oss till
denna ö i norra Roslagen, som har
väldigt mycket att bjuda den
naturintresserade. Här finns karga
klippstränder, hällmarkstallskog, kärr
och gölar, men även rester av ett
gammalt odlingslandskap med
slåttermarker och ängslador. Den
kalkrika jordmånen och de arton
orkidéarter som hittats på Örskär
nämns ofta. En annan attraktion är att
det finns möjlighet att stöta på den
sällsynta gölgrodan, liksom både
mindre och större vattensalamander.
Begränsat antal platser.
Samling vid Örskärssund fre 9/6
17.30. Åter vid Örskärssund sön 11/6
ca kl 15.00.
Pris ca 500:Anmälan till Ingvar Sundh:
ingvar.sundh@telia.com
eller 070-383 30 63.

Floraväktardag
Lördag 17 juni
Floraväkteriet inventerar guckusko i
Tierpstrakten.
Kontakt: Mora Aronsson,
070-6682682,
mora.aronsson@habonet.net
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De vilda blommornas
dag
Söndag 18 juni
De vilda blommornas dag är Sveriges,
och Nordens, mest omfattande
officiella blomstervandring. Under
denna dag ges människor över hela
Sverige möjlighet att gå ut på blomstervandring. Upplands Botaniska
Förening anordnar flera olika vandringar runtom i Uppland där vi tittar
på och lär oss om våra vilda växter
och upplever naturen i vår närhet.
Ett särskilt program med platserna
och tiderna för de olika vandringarna
finns på hemsidan och kommer även
att skickas ut till föreningens
medlemmar.
Alla är välkomna! Inga förkunskaper
krävs. Medtag gärna fika.

Exkursion: Siggefora
Söndag 18 juni
Vi ger oss ut i kraftledningsgatan vid
Siggefora för att leta efter de sällsynta
arterna väddnätfjäril och sotnätfjäril
som brukar flyga där. Det ges även
möjlighet att se makaon (om man har
tur…). Denna exkursion sker i
samarbete med Entomologiska
Föreningen i Uppland.
Plats och tid: Parkeringen vid
badplatsen (ej campingen), kl 10.00.
Kontaktperson: Björn Holm (0708456530)

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: Cecilia Rätz tel. 070-516 81 81 eller Anders Jacobson tel. 018-672479
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com
Se också vår hemsida: upplandsbotaniska.se

Alla är varmt välkomna!

