Upplands Botaniska Förening
Vårterminen 2018

ÅRSMÖTE
med FÖREDRAG:
Millora
Onsdag 14 februari
Inledningsvis årsmöte och sammanfattning av det gångna årets aktiviteter.

Kvällens föredrag handlar om
Miljö- och Floraövervakning i Skåne
(Millora). Torbjörn Tyler från Lund
berättar om projektet och vilka resultat analyserna gett: Vilka växter har
minskat respektive ökat de senaste
årtiondena? Hur har det gått för olika
vegetationstyper? Spelar klimatförändringar, markanvändningsförändringar eller andra miljöförändringar
störst roll för de floraförändringar
som sker i dag? Är det samma faktorer som driver floraförändringarna i
dag som under 1900-talet, och hur
påverkas Skånes olika delar av dessa
flora- och miljöförändringar?
Biotopia kl 18.00 – gratis fika

Exotiska frukter

Bioblitz Linné 2018

Onsdag 21 mars

Lördag 19 maj

Föredrag av Mattias Iwarsson om
spännande exotiska frukter med
provsmakning. Se till att ha mycket
plats i magen, så ät inte middag
alldeles innan. Ta med lämplig kniv
och skärbräde.

Tillsammans letar vi upp den biologiska mångfalden i Årike Fyris, art för
art! Basläger vid ångbåtsbryggan på
Campus Ultuna. Runt omkring finns
åsen, strandängar, betesmarker och
spännande små sandmarker bland
husen i Ultuna.

Max 25 deltagare! Pris 100 kr.
Anmälan senast 8 mars till Roger
Andersson, roger.p.andersson@slu.se
eller 070 351 50 41

Hur (o)skyddade är
våra växter?
Onsdag 11 april
Gabriel Michanek från Juridikum i
Uppsala reder ut begreppen om vad
som gäller och inte gäller när det
kommer till juridiken kring våra växter
och naturskydd i stort. Och vad är det
som gäller för de främmande arter
som EU pekat ut?
Kl 18.00 på Biotopia

Floraväktarmöte
Tisdag 27 februari
Dags för årets florväktarmöte. Vad
hände 2017? Hur vanlig är
mellanlummer i Uppland? Vad
behöver göras 2018? Vi träffas som
vanligt på Länsstyrelsen, Bäverns
gränd 17. Mat serveras från 17:30.
Mötet börjar cirka 18:00. Anmälan
(senast lördag 24/2) till Mora
Aronsson, SMS: 070-6682682, mejl:
mora.aronsson@habonet.net

>

Följ med på schemalagda entimmesvandringar då vi tillsammans letar
efter arter. Schemat kommer att
läggas ut i maj på Biotopias hemsida.
Vid baslägret finns bestämningslitteratur, luppar och artlista. Vi rapporterar allt vi hittar till Artportalen.
Samarbete mellan ArtDatabanken SLU,
Biotopia, Upplands Botaniska Förening, Friluftsfrämjandet i Uppsala, Naturskyddsföreningen i
Uppsala län, Fältbiologerna i Uppsala. Fler
samarbetspartners kan tillkomma.
Här finns en film från förra årets bioblitz vid
Predikstolen i Hågadalen-Nåstens naturreservat och på Linnés Gottsundavandring:
https://youtube/f7umgWxKLW0

Kontaktperson på Biotopia: Emil V.
Nilsson, emil@biotopia.nu

Vilda Blommornas Dag

Lavexkursion

Söndag 17 juni

Söndag 22 april

Sveriges och Nordens mest omfattande officiella 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 platser och tider för de olika
vandringarna finns på föreningens och
SBFs hemsida och kommer även att
skickas ut till medlemmarna. Alla är
välkomna! Inga förkunskaper krävs.
Medtag gärna fika.

Göran Thor inviger oss i lavarnas
fantastiska värld. Samling vid Biotopia
9.00 för samåkning till hemligt
exkursionsmål i Uppsalas närhet.
Medtag fika. En spännande och lärorik
dag utlovas. Anmälan till Mora
Aronsson för samåkningsorganisering
senast 21/3 kl 18.00, SMS: 0706682682, mejl:
mora.aronsson@habonet.net

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

