Upplands Botaniska Förening
Sommar 2017
Inventering,
Västmanlands flora

Kalkgynnade växter i
Älvkarlebytrakten

Söndag 16 juli

Söndag 20 augusti

Ta chansen att bättra på kunskaperna
om floran och bidra samtidigt till att
genomföra projektet Västmanlands
flora som har pågått i några år!
Upplands Botaniska Förening har en
inventeringsruta (5×5 km) i ett
botaniskt relativt okänt område ett
par mil nordost om Västerås. Rutan
domineras av jordbruksbygd omväxlande med skog. Bland annat finns här
en del intressanta betesmarker och
även spännande miljöer längs Sagån.

Tommy Löfgren visar oss lundgräs
och andra spännande växter som
gulyxne och knottblomster i trakterna
kring Älvkarleby. Vi tittar på olika
naturtyper och deras fina arter:
kalkbarrskog, översilningsskog,
rikkärr, kalkfuktäng med flera.

Samling kl 10 vid Tortuna kyrka.
Anmäl intresse i förväg till Henrik Berg
på 070-9406288 eller
henrik.berg@spray.se

Anmälan till Karin Wiklund,
karin.wiklund@telia.com
eller 072-565 96 12

Vattenväxtexkursion

Inventering,
Västmanlands flora

i Uppsalatrakten
Söndag 6 augusti

Samling klockan 9.00 vid Biotopia
eller klockan 10.00 vid Björsta
broar. Ta av E4:an vid Hyttön och
kör 200 meter norrut där vägen
passerar Lerån. Tag med stövlar.

Söndag 13 augusti
Nytt tillfälle – jfr 16 juli!

Gustav Johansson guidar oss bland
natar, slingor, kransalger och annat
spännande som döljs under vattenytan. Ta gärna med badkläder, cyklop
och snorkel, vattentåliga sandaler och
vadarstövlar om ni har. Även vattenkikare och en kratta för att fiska upp
vattenväxter med kan vara bra att ha.
Vi träffas på parkeringen vid
Sunnersta herrgård kl 10. Anmäl
intresse i förväg till Gustav som också
kan svara på eventuella frågor.
Meddela även om ni har tillgång till
bil. Tel. 070-6904771 eller mejl:
gustav@hydrophyta.se

Samling kl 10 vid Tortuna kyrka.
Anmäl intresse till Henrik Berg på 0709406288 eller henrik.berg@spray.se

Stadsskogens dag
Söndag 27 augusti
Stadsskogens dag bjuder på massor
av aktiviteter för både stora och
små. En friluftsdag för alla åldrar i
samarbete med föreningar/organisationer som presenterar sin verksamhet. Aktiviteter därutöver:

friluftsgudstjänst, ponnyridning,
marknadsstånd, försäljning av
kolbullar, korv, fika m.m.
Föreningen finns på plats och berättar
om sin verksamhet. Föreningens
t-shirt kommer att finnas till försäljning, likaså boken Upplands Flora
till ett oemotståndligt pris.
Stadsskogen, kl. 11–15. Ingång från
Norbyvägen vid Gläntan eller
Kåbovägen, korsningen Döbelnsgatan.

Botans dag: Växtoch matmarknad
Söndag 3 september
Uppsalas årliga trädgårdsfest med
växtmarknad, odlartävling och
pelargonutställning. Möt trädgårdssällskapen och få råd och tips om
odling eller köp perenner, krukväxter,
frön och grönsaker. Eller delta själv i
odlartävlingen med dina hemodlade
morötter, rödbetor, gurkor eller
annat.
Upplands Botaniska Förening finns
med och berättar om sin verksamhet.
Föreningens t-shirt kommer att finnas
till försäljning, likaså boken Upplands
Flora till ett oemotståndligt pris.
Botaniska trädgården, Orangeriet,
Uppsala kl. 11–16

Härefter kommer ett nytt
program att skickas ut till
medlemmarna och läggas upp
på hemsidan. Exempel ur det
kommande programmet:

11 november, en dag om
INVASIVA ARTER

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. 0704-32 29 87
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com
Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se

