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Bioblitz Linné
Lördag 19 maj
– söndag 20 maj
Bioblitz i Årike Fyris anordnad av
Biotopia i samarbete med ArtDatabanken och lokala naturföreningar.
Schemalagd växtexkursion med
kanoter från ångbåtsbryggan
(Campus Ultuna) till Pustnäs på
motsatta sidan av ån på lördag 19 maj
kl 15–17. Vi registrerar alla växter vi
ser men fokus är på att räkna antalet
sanddrabor och backsippor. Ansvarig
från UBF är Sebastian Sundberg.
Föranmälan till Biotopia
bokning@biotopia.nu kan krävas för
att få plats i de fem kanoterna (max 3
personer per kanot

Minikurs i daggkåpor
Torsdag 7 juni och
Söndag 10 juni
Kursledare Jan Edelsjö
Kursen kommer att gå igenom de
flesta av de daggkåpor som går att
hitta i Uppland, hur man skiljer dem
åt och var de växer. På torsdagkvällen
kommer vi att hålla till i trakten av
Dalkarlskärret/Hammarskog för
genomgång av arterna, bestämningsövningar mm. På söndag försöker vi
se några av de arter vi eventuellt
missade på torsdagen plus att vi
besöker något okänt område med
potential för många olika daggkåpor.
Vart vi åker på söndag, bestäms på
torsdag kväll. Ta med lupp! Anmälan
senast 5 juni till Mora Aronsson
070-6682682,
mora.aronsson@habonet.net
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Uppsala naturfest

Vilda blommornas dag

Fredag 15 juni

Söndag 17 juni

Naturskyddsföreningen har sin
årsstämma i Uppsala 16-17 juni och
”förvärmer” genom att bjuda in
allmänheten till en heldag i Uppsala
Stadsträdgård som lyfter fram det
stora, breda, aktiva och ideella
engagemanget kring natur och miljö,
och visar på vilken positiv kraft det
har. Upplands Botaniska Förening
deltar med information om aktiviteter
och material, tillsammans med andra
lokala naturföreningar. För mer
information, se: https://uppsalalan.naturskyddsforeningen.se/uppsala
-naturfest-15-6/
kl 12–16 vid Parksnäckan i Uppsala
Stadsträdgård

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 SBF:s hemsida och
kommer även att skickas ut till alla
medlemmar. Alla är välkomna! Inga
förkunskaper krävs. Medtag gärna
fika.

Inventering i
föreningens ruta i
Västmanlandfloran
Lördag 16 juni
och lördag 25 aug
Passa på att fräscha upp
florakunskaperna när vi gör en insats i
den pågående inventeringen av
Västmanlands flora och besöker
föreningens nya inventeringsruta i
trakten av Tortuna NO om Västerås.
Rutan är 5 × 5 km och består av ett
varierat odlingslandskap med
åkermarker, betesmarker, ådalar och
en del skogspartier.
Vi möts vid Tortuna kyrka kl 10. Ta
med matsäck, lupp, floror och lämplig
klädsel. Anmälan senast 15 juni, resp.
24 aug till Henrik Berg 070-9406288
alt. henrik.berg@lansstyrelsen.se

Floraväktartur
Alternativa datum
Floraväktartur under en heldag med
fokus på gulyxne, antingen lördag 30
juni, söndag 1 juli, lördag 7 juli eller
söndag 8 juli. Datum bestäms med
några dagars varsel och annonseras
via e-post. Vi planerar att besöka 2-3
rikkärr kring Östhammar, Hållnäs
och/eller Älvkarleby.
Avfärd kl 09.00 från
Biotopia/Vasagatan. Sen hemkomst

Stadsskogens dag
Söndag 26 augusti
Kom och träffa oss vid vårt bord.
Kl 10–15 Stadsskogen
forts.

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
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Botans dagtill
Älvkarleby
Dalälvens
mynning
Söndag 2 september
Lördag 1 september
Floraväktarexkursion till Dalälven för
att titta på växter i ävjebroddsamhället på finsedimentstränder, som
ävjebrodd, fyrling och slamkrypor.
Huvudmålet är att försöka återfinna
EU-arten ävjepilört i Uppland efter 15
år. Avfärd 09.00 från Biotopia/Vasagatan. Hemkomst tidigast klockan
18.00. Anmälan till Sebastian
Sundberg senast 29/8, SMS: 0702-31
77 85, mejl:
sebastian.sundberg@slu.se

Botans dag
Söndag 2 september

Älvkarleby till
Dalälvens mynning

Kom och träffa oss vid vårt bord.
Kl 11–16 Botaniska trädgården

Lördag 1 september

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

