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För att undvika smittspridning med Covid 19 är det viktigt att Folkhälsomyndighetens
rekommendationer följs vid våra visningar och föreläsningar.

Botaniska samlingarna
Evolutionsmuseet
Tisdag 3 november

kommer ha möjlighet att delta på
plats på Evolutionsmuseet.
Vill du vara en av dessa , anmäl dig till
Anneli Sandström, 070-62 17004.
OBS begränsat antal platser!
Livesändningen är ett samarrangemang med Biotopia.

Historisk jul med
Linné(a)
Onsdag 9 december

Foto: Mats Hjertson
Botaniska samlingar - 1600-tal och
framåt. Tisdag 3 november kl 18.00
Museiintendent Mats Hjertson vid
Evolutionsmuseet (Uppsala
universitet) visar runt i de botaniska
samlingarna. Från nyinsamlat
material till museets äldsta samlingar
från början av 1600-talet. Vad är ett
herbarium och vad används det till?
Visningen sker virtuellt via Facebook ta del av sändningen genom att följa
föreningen (Biotopia skriver
"Upplands Botaniska Förening") eller
Biotopia på Facebook. Det kommer
även att finnas ett särskilt facebookevent för livesändningen. Några få

Välkomna på en utomhusguidning i
Botaniska trädgården med Linnéa
Törnqvist. Hur firade Carl von Linné
jul? Hur såg Botaniska trädgården ut
på 1700-talet och vad gjorde man där
på vintern? Detta och annat får du
höra om med en kopp värmande
glögg i handen. Följ med genom
trädgårdshistoriens vingslag!

Från utdöende till
mångfald i Rävbacken
Onsdag 20 januari
Facebook kl 18:00. Emil V. Nilsson
berättar om restaureringen av
Rävbacken utanför Uppsala.
Tillsammans med grannar och sambo
har han fällt granar, slagit gräset och
låtit kor beta marken. Emil berättar
om hur backsipporna har vuxit till
sig, getväppling har nyetablerat sig
och hur korskovallen sprider sig över
backen.
Emil V. Nilsson är redaktör för Svensk
Botanisk Tidskrift och doktor i
ekologisk botanik. Han har fått ett
arbetsstipendium från Natur &
Kultur för skriva en bok om
restaureringen av Rävbacken

Tid: 18.00 samling vid grinden vid
Norbyvägen
Anmälan till: Johanna Sköld,
Johanna.skold@skola.uppsala.se.

Frostade växter

Foto: Emil V. Nilsson
Visningen sker virtuellt via Facebook
- ta del av sändningen genom att
följa föreningen (Biotopia skriver
"Upplands Botaniska Förening") eller
Biotopia på Facebook. Det kommer
även att finnas ett särskilt facebookevent för livesändningen. Livesändningen är ett samarrangemang
med Biotopia.

Bli medlem! Medlemsavgiften är 150 kronor för 2021 och betalas in på pg 327956-9 eller via Swish till nummer
1234732467. 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 samt meddela adressändring om du flyttar
För ytterligare info om inget annat angetts: Sebastian Sundberg, tel. 070-2317785 eller Thorleif Joelson, tel. 070-734 46 20
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com. Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se
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Livesändningen är om det blir
aktuellt ett samarrangemang med
Biotopia.

Cyklamen hederifolium på Kreta.
Foto: Barbro Risberg
Kattfot Foto: Emil V. Nilsson

Årsmöte - föredrag om
vårväxter i
medelhavsområdet
Onsdag 17 februari
Årsmöte med efterföljande föredrag
kommer att hållas klockan 18:00 på
Biotopia. Om smittsituationen så
kräver, kommer mötet att hållas
med endast några få närvarande på
Biotopia. Övriga kan i så fall delta
via Zoom och Facebook. Om det blir
aktuellt kommer Biotopia att vara
medarrangör för livesändningen av
föredraget. Vi kommer att
informera om hur det blir i god tid
före årsmötet.
Följ med Barbro Risberg till
Medelhavet under sen höst och tidig
vår, utanför den vanliga turistsäsongen. Hon har dokumenterat
floran under mer än 30 resor, med
ymnig blomning av krokus, tulpaner,
iris, cyklamen, pioner och så förstås
orkidéer, inklusive många endemer.

Floraväktarmöte
Februari -Mars
Ett möte med floraväktarna i länet
planeras någon gång i månadsskiftet
februari-mars. Tid och plats kommer
att annonseras senare. Eventuellt
kan det bli fråga om ett virtuellt
möte om inte smittsituationen
ändras.

Orkidéer i Uppland
Onsdag 17 mars
Biotopia klockan 18:00 eller om
smittläget så kräver Facebook.
Hur många orkidéer finns det i
Uppland, vilka är de och var finns de?
Lyssna på Joakim Ekman som har
(nästan) alla svaren och många fina
foton!
Om smittläget är fortsatt allvarligt
kommer föreläsningen att ske
virtuellt via Facebook - ta del av
sändningen genom att följa
föreningen (Biotopia skriver
"Upplands Botaniska Förening") eller
Biotopia på Facebook.

Tallknipprötter från Marma Skjutfält.
Foto: Sebastian Sundberg

Bli medlem! Medlemsavgiften är 150 kronor för 2021 och betalas in på pg 327956-9 eller via Swish till nummer 1234732467.
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, samt meddela adressändring om du flyttar.
För ytterligare info om inget annat angetts: Sebastian Sundberg, tel. 070-2317785 eller Thorleif Joelson, tel. 070-734 46 20
eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com. Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se

