Upplands Botaniska Förening
Vårprogram 2019
Årsmöte med
föredrag:
Växtlivet på Island
Torsdag 28 februari
Vi bjuder in våra medlemmar till
föreningens årsmöte. Efter årsmötet
blir det ett föredrag för all som är
intresserade om växter på Island. Vi
är glada att välkomna Starri
Heiðmarsson från The Icelandic
Institute of Natural History. Starri
kommer att berätta om växtlivet på
Surtsey, Vatnajökulls nunataker m.m.

Ölandsinventeringen
Torsdag 14 mars
På Öland är väl allt känt?! Där kan inte
finnas mycket nytt under solen att
upptäcka - eller kanske ändå? UllaBritt Andersson, som lett arbetet med
inventeringen av Ölands flora,
berättar och visar bilder från den nyss
avslutade inventeringen. Vi kommer
att få ta del av preliminära resultat
från inventeringen av Ölands flora
2000-2018.
Biotopia kl. 18.00. Alla är välkomna!

Torsdag 7 mars
Årets floraväktarmöte går av stapeln
på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17,
Uppsala. Mötet börjar ca 18.00 och
mat kommer att serveras från 17.30.
Vi får en sammanfattning av året som
gick och blickar framåt mot ett nytt
spännande år med väkteriet 2019.
Alla intresserade är välkomna!
Anmälan senast 23 februari till Mora
Aronsson via SMS 070-6682682, eller
mail mora.aronsson@gmail.com

Barrträd i Ekolsunds
slottspark
Lördag 30 mars
Vi besöker Ekolsunds slott och
slottspark. Ekolsund var tidigare ett
kungligt slott och Gustav III:s
favoritresidens. Vid slottet finns
Sveriges mest omfattande privata
arboretum med ca 180 trädarter, bl a
20 arter av ädelgran. Nils Lidbaum
kommer att guida oss, främst bland
barrträden.
Alla är välkomna! Ta gärna med fika!

Samarrangemang med Biotopia.

Årsmötet hålls på Biotopia och startar
kl. 18.00. Föredraget beräknas börja
ca 19.00.

Floraväktarmöte
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Den svenska stäppen
Onsdag 20 mars
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.

Samling vid Ekolsund 11.00.
Avfärd från Uppsala kl. 10.00 från
Vasagatan utanför Biotopia. Vid
anmälan meddela om du kan ta egen
bil. Avgift för deltagande 100 kr.
Anmälan till Karin Haulin, mail
karin@hallvisen.se eller tel. 0705588314.

Floraväktarexkursion
till Älvkarleby
Söndag 5 maj
Vi besöker flera lokaler i Älvkarleby
kommun för att räkna sanddraba,
sandviol och mosippa. Avfärd kl. 09.00
från Vasagatan utanför Biotopia.
Hemkomst tidigast kl. 16.00.

Biotopia kl 18.00. Alla är välkomna!
Anmälan till Sebastian Sundberg
senast den 3 maj, genom SMS till
0702-317785 eller mail till
sebastian.sundberg@slu.se. Ange om
du kan ta egen bil.
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
Vårprogram 2019
Bioblitz
BotansLinné
dag
Lördag
Söndag182 maj
september
Årets Bioblitz går av stapeln på
Röboåsen, norra Uppsala, och
arrangeras av Biotopia i samarbete
med bland andra Upplands Botaniska
Förening. Vi deltar med en botanisk
vandring kl. 11.00-13.00 som leds av
Ingvar Sundh. Under vandringen
planerar vi bland annat att räkna
backsippor för floraväkteriet.
Samling för vandringen före 11.00.
Alla är välkomna!

Nornaexkursion med
övernattning
Lördag-söndag 25-26 maj
Huvudattraktionen för resan är
Sveriges sydligaste lokal för norna i
norra delen av landskapet Dalarna
men i Gävleborgs län. Vi planerar
även ett stopp vid Färnebofjärden vid
uppfärden för att titta på sumpviol
och annan försommarflora. Vi
planerar att bo tillsammans på
vandrarhemmet i Fågelsjö. Anders
Helander kommer att vara vår lokala
ciceron. Eventuellt stannar vi till vid
lokaler för åsstarr och frösöstarr på
hemvägen.
Exkursionen är endast för
medlemmar i UBF. Deltagaravgift
meddelas länge fram. Samåkning från
Uppsala.
Intresseanmälan till Anneli
Sandström, mail
anneli_sandstrom@hotmail.com,
eller tel. 070-6217004, senast 3 maj.
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Bekämpning av
jättebalsamin vid
Fyrisån
Onsdag 12 juni
Jättebalsamin är en invasiv växt, som
inte längre får odlas eller säljas inom
EU. Den koloniserar med förkärlek
fuktiga marker längs vattendrag. Vi
ägnar kvällen åt att rycka upp så
mycket jättebalsamin vi hinner inom
ett av våra senaste naturreservat,
Årike Fyris. Ta med oömma kläder,
handskar och stövlar!

Samarrangemang med Uppsala
kommun. Alla är välkomna!
Samling kl. 17.00 vid gång- och
cykelvägen nedanför Sunnersta
Herrgård. Ansvarig: Sebastian
Sundberg, SMS till 0702-317785 eller
mail till sebastian.sundberg@slu.se

Vilda blommornas dag
Söndag 16 juni
Sveriges mest omfattande officiella
blomstervandring! UBF anordnar flera
vandringar i Uppland där vi tittar på
och lär oss om våra vilda växter. Ett
särskilt program med platser och tider
för de olika vandringarna kommer att
finnas på föreningens och SBFs
hemsida och kommer även att skickas
ut till medlemmarna.
Alla är välkomna! Inga förkunskaper
krävs. Ta gärna med fika!

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

