Upplands Botaniska Förening
Sommaren 2019
Bekämpning av
Jättebalsamin vid
Fyrisån

Inventering av UBF:s
floraruta i
Västmanland

Onsdag 12 juni

15 juni, 28 juli och
11 augusti

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! Ingen
anmälan.
Samling kl. 17.00 vid gång- och
cykelvägen nedanför Sunnersta
Herrgård. Kontakt: Sebastian
Sundberg, SMS 0702-317785 eller
mail 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 SBF:s
hemsida och kommer även att skickas
ut till medlemmarna.
Alla är välkomna! Inga förkunskaper
krävs. Ta gärna med fika!

Följ med på en kul och lärorik
inventering av växter i föreningens ruta
i Västmanlands floraprojekt! Rutan
ligger strax NO om Västerås och innehåller ett variationsrikt odlingslandskap
med skog, åkrar och fina betesmarker.
En viss erfarenhet är bra men man
behöver inte vara expert på växter för
att delta.
Vi kommer att besöka rutan vid tre
tillfällen under sommaren, lö 15 juni, sö
28 juli och sö 11 augusti. Henrik Berg
håller i inventeringarna.
Vi håller på hela dagen så ta med mat,
fika och lämplig klädsel. Det kan bli
varmt så glöm inte vatten.
Samling vid Tortuna kyrka kl 10.00 eller
vid Västerås Central efter
överenskommelse med Henrik.
Anmälan till Henrik Berg senast två
dagar före, 070-9406288 eller
henrik.berg@lansstyrelsen.se. Ange om
ni åker med egen bil eller vill bli
hämtade och lämnade vid Västerås
Central.

Floraväktarexkursion
till Östhammartrakten
En heldags floraväktarexkursion
under perioden 8-21 juli med fokus på
gulyxne och knottblomster, troligen
lördag 13 eller söndag 14 juli. Datum
bestäms med några dagars varsel och
annonseras via e-post.
Avfärd kl 09.00 från
Biotopia/Vasagatan.
Anmälan till
sebastian.sundberg@slu.se;
alternativt via telefon eller sms till
0702-31 77 85. Ange om du kan ta
egen bil (floraväkteriet står för
milersättning). Sen hemkomst.

Stadsskogens dag
Söndag 25 augusti
kl. 11 - 15
Stadsskogens dag är fylld av
skogsaktiviteter för alla åldrar. Många
av Upplands natur- och friluftsföreningar är på plats. Kom och besök
UBF:s bord och ta reda på vad vi gör.
Vi säljer också Upplands flora och våra
fina t-shirts.
I naturreservatet Stadsskogen mellan
Norbyvägen och Kåbo. Aktiviteterna
är kring vattentornet i norra delen av
Stadsskogen

Andra aktiviteter inom
Västmanlands flora
6-7 juli Flower meet i Norberg
21 juli inventering av ruta i Götlunda
Se separat inbjudan och

http://www.bfiv.se/

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
Sommaren 2019
Hjälstaviken
Söndag 1 september

Ruderatexkursion
kring Uppsala
Söndag 15 september

Vi gör en kombinerad fågel- och växtexkursion för att njuta av mängder med
rastande våtmarksfåglar och leta efter
spännande strandväxter. Hösten 2018
gjordes Upplands första fynd av
grönskära vid Hjälstaviken och även stora
mängder strandskräppa sågs.

Vi åker och tittar på några av
sommarens och höstens highlights
kring stan samt besöker något hett
område för att försöka göra nya fynd.

Samarrangemang med UOF Upplands
Fågelskådare. Alla är välkomna!

Samling och avfärd kl 09:00 från
Vasagatan vid Biotopia, avslutning ca
kl 16.00.

Träffpunkter: Avfärd från Vasagatan
utanför Biotopia kl 14.00. Samling vid
parkeringen Hårby 14:45 eller vid tornet
15:15. Vi skådar fram till kl 17, då vi
traskar ut på de, förhoppningsvis torra,
strandängarna nedanför tornet. Åter i
Uppsala omkring kl 20. Ta med fika och
kläder efter väder samt gärna gummistövlar.

Anmälan senast söndag 8 september
via mail till
haakon.andersson@telia.com. Ange
om du kan ta egen bil. Deltagaravgift
till chauffören vid samåkning: 20-40 kr
(beroende på hur långt vi åker).

Anmälan krävs för samåkning från
Biotopia, annars är det bara att haka på.
Anmälan till Sebastian Sundberg senast
fredag 30 augusti, genom SMS till 0702 31 77 85 eller mail till
sebastian.sundberg@slu.se. Ange om du
kan ta egen bil. Deltagaravgift: 50 kr till
chauffören vid samåkning från Biotopia

Botans dag
Söndag 1 september
Kl. 11 - 16

Ledare Håkan Andersson.

Mossornas dag
Vitmossexkursion i
västra Uppland
Söndag 13 oktober
Den 13 oktober är det Mossornas
dag i hela landet. Då åker vi till
Järlåsa och Tärnsjö för att besöka
vitmossornas ruderatmarker, dvs.
övergivna torvtäkter, som ofta är
artrika. Vi räknar med att hitta
närmare 20 arter, med fokus på att
försöka återfinna de sällsynta
upplänningarna hedvitmossa
Sphagnum molle och blek vitmossa
Sphagnum aongstroemii. En bra
uppvärmning inför den
kommande, sista bladmossdelen av
Nationalnyckeln!
Samarrangemang med Mossornas
vänner. Alla är välkomna.
Avfärd från Vasagatan utanför
Biotopia kl 09.00. Åter i Uppsala
omkring kl 17. Ta med fika, lupp,
gummistövlar och kläder efter
väder. Deltagaravgift: 100 kr till
chauffören vid samåkning från
Biotopia.
Anmälan senast fredag 11 oktober,
genom mail till
sebastian.sundberg@slu.se eller
SMS till 0702 -31 77 85. Ange om
du kan ta egen bil

Växt- och matmarknad. Kom och träffa
oss vid UBF:s bord.
Botaniska trädgården. Villavägen 6-8.

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

