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För att undvika smittspridning med Covid 19 är det viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs vid våra visningar och föreläsningar. Därför organiserar vi för närvarande tyvärr inte samåkning i gemensamma bilar eller ordnar upphämtning av personer utan bil. Blir det förändringar i FHM:s
rekommendationer kan ändringar komma att meddelas vid aviseringen av programpunkter med e-post.

Livesändning från Rävbacken, en restaurerad
hagmark Någon em-kväll
14-21 april, livefilm på
Facebooksidan
Vad händer om man restaurerar en
hagmark som vuxit igen under 80 år?
Emil V. Nilsson berättar för Johanna
Sköld om hur de fällt granar, slagit
ängsytor och låtit kor beta marken
tillsammans med grannar. Nu ökar
backsipporna, getväppling har nyetablerat sig och vit sminkrot har
dykt upp. 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.
Datumet, tiden och kanalen för
livesändningen meddelas via e-post
när det är bestämt.

Inventering i UBF:s
floraruta i Västmanland
Söndag 9 maj
Ta chansen att blicka utanför Upplands gränser och följ med på en kul
och lärorik inventering ruta i
Västmanlands floraprojekt! Det är ett
utmärkt sätt att lära sig mer om
floran för den som redan har en viss
erfarenhet. Vi kommer att besöka
rutan vid tre tillfällen under
sommaren: sö 9 juni, sö 4 juli och sö
15 augusti. Henrik Berg håller i
inventeringarna. Rutan (10G9h) är
belägen SV om Västerås i ett vackert
och omväxlande mälar-landskap med
odlingslandskap, ädellövskog och
strandängar kring Tidö slott och
Asköviken. Vi håller på hela dagen så
ta med mat, fika och lämplig klädsel.
Det kan bli varmt så glöm inte vatten.
Samling vid Länsstyrelsen i Västerås
kl. 10.
Anmälan till Henrik Berg senast två
dagar före: 070-940 62 88 eller
henrik.berg@lansstyrelsen.se.

information om programpunkten på
sin blogg. Se
https://engsohembygdsforening.se/

Floraväkteriutflykt
Åsstarr-frösöstarr
Heby-Enköping
Lördag 5 juni
Vi samlas på parkeringen till
Hårsbäcksdalens naturreservat kl 10
för att först titta på och sedan
försöka hitta nya lokaler för åsstarr
och frösöstarr i Heby och Enköpings
kommuner. Sen hemkomst.
Samarrangemang med Botaniska
Sällskapet i Stockholm och Botaniska
Föreningen i Västmanlands län.
Anmälan till Sebastian Sundberg via
e-mail: sebastian.sundberg@slu.se
eller SMS till 0702-31 77 85 senast
torsdag 3 juni. Möjligen samåkning
från Vasagatan utanför Biotopia
09:00, beroende på pandemisituationen.

Måholmen, Engsö
Virtuell exkursion
Lördag 15 maj

Foto: Emil V. Nilsson

Måholmen är en ö i Mälaren som har
en intressant flora. Där finns Bland
annat orkidén Adam och Eva.
Detta är ett samarrangemang med
Engsö hembygdsförening som
kommer att lägga ut vidare

Åsstarr+frösöstarr
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
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Inventeringsutflykt
till Rävbacken
Söndag 20 juni
Var med och inventera en
nyrestaurerad hagmark! Här har
det dykt upp vit sminkrot, nattviol,
korskovall och gullklöver efter
restaureringen. Det flyger mindre
blåvinge och svartpälsbin i backen.
Vad kommer vi att hitta under
inventeringen? Vi söker igenom
hela backen och detaljrapporterar
alla fynd av kärlväxter och mossor
till Artportalen. För intresserade
finns även artrik mark nere vid
Lårstaviken med vårklynne,
ängsskära och prakttagging.
Anmälan till och mer information
från Emil V. Nilsson på
vetenskapspedagogen@gmail.com
Samling vid Västeråkers kyrka kl
10:30. Buss 108 avgår från Uppsala
centralstation 09:55 och är i
Västeråker kl 10:28. Ta med lunch.
Beräknad sluttid lagom till buss 108
avgång kl 16:43 som är i Uppsala
kl. 17:28.

Kattfot
Foto: Emil V. Nilsson

Åkerogräsexkursion
Månadsskiftet juni/juli
Som en del i den nationella åkerogräsinventeringen 2021-2023
anordnas en halvdagsexkursion kring
Uppsala för att titta närmare på och
inventera åkerogräs. Definitivt
datum bestäms med några dagars
varsel, delvis beroende på väder, och
annonseras via e-post och på
Facebook.
Anmäl intresse till Sebastian
Sundberg via e-mail till
sebastian.sundberg@slu.se eller SMS
till 0702-31 77 85.

Blek Jordrök
Foto: Sebastian Sundberg

De vilda blommornas dag
Söndag 20 juni
På Svenska Botaniska föreningens
web-plats finns info om de vilda
blommornas dag med anledning av
coronaepidemin: https://dvbd.se/
”Upptäck våra vilda blommor på
egen hand!”
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Upplands Botaniska förening
anordnar inte några blomstervandringar med anledning av dagen.
Däremot kan det förekomma
enskilda initiativ. Då är det den som
guidar som har ansvaret för att det
sker på ett smittsäkert sätt.
Ytterligare SBF- länkar:
• https://svenskbotanik.se
• https://www.facebook.com/sven
skbotanik/ (Facebooksida)
• https://www.facebook.com/even
ts/199755001012244/ (Faceboo
k evenemang)
• https://www.instagram.com/sve
nskbotanik/

Ätliga växter, utflykt till
Lingnåre på Hållnäshalvön
Onsdagen 23 juni Kl. 10-15
Vad kan man hitta för ätliga växter i
kulturmarker? Vi samlas i Lingnåre
kulturreservat och lär oss vad man
kan hitta för njutbara, nyttiga och
mättande växter i gammal kulturmark. På plats mellan kl. 10-15 finns
en representant från Upplands
Botaniska Förenings styrelse men
också från Biotopia som är huvudarrangör. De hjälper oss med artbestämning tillsammans med
Upplandstiftelsen som inventerat
området. På så sätt lär vi oss mer om
våra ätliga växter!
Utflykten genomförs med medel
från Friluftslivet och är en del i ett
program på flera utflykter i Uppland.
Friluftslivet är en folkrörelse med
omkring 1,8 miljoner medlemmar, i
26 olika ideella friluftsorganisationer.
Se: https://www.luftenarfri.nu/vadar-friluftsliv/
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Exkursioner för att ta fram
en botanisk utflyktsguide
juni -juli

Inventering i UBF:s
floraruta i Västmanland
Söndag 4 juli

Föreningen jobbar med att ta fram
en botanisk utflyktsguide till
Uppland. I samband med detta
planerar vi att ha en eller flera
exkursionen till möjliga utflyktsmål
för att se hur statusen är, ta bilder
och notera intressanta växter. Det är
nu rätt många år sedan
upplandsflorainventeringen som
ligger till grund för guiden
avslutades. Mycket kan ha hänt
sedan dess i de tilltänkta
utflyktsmålen och i många fall måste
de därför besökas och kontrolleras.

Samma uppgifter gäller för denna
utflykt som vid utflykten den 9 maj.
Se ovan!

Datum för exkursionerna har ännu
inte bestämts. Vi återkommer med
mer information längre fram.
Vid frågor kontakta Anders
Jacobson, anders.jacobson@slu.se.
Tel. 0704322987

Stadsskogens dag
augusti
Upplands Botaniska förening brukar
delta i det årligt återkommande
arrangemanget Stadsskogens dag.
När detta skrivs är det oklart om det
blir av. Information kommer i så fall
att skickas ut om detta.

Inventering i UBF:s
floraruta i Västmanland
Söndag 15 augusti
Samma uppgifter gäller för denna
utflykt som vid utflykten den 9 maj.
Se ovan!

Åkermossexkursion i
början av hösten
Årets mossa är ju två exklusiva
åkermarksmossor, gul och svart
nålfruktsmossa. Om väderlek och
andra omständigheter tillåter (inte
för torr sensommar) åker vi till några
lämpliga (stubb)åkrar i Uppland.
Anmäl intresse i förväg, senast
onsdag 1 september, till Tomas
Hallingbäck via e-mail till
thallingback@hotmail.com
eller SMS 0705-45 86 09.

Rödkämpar på Ådö strandäng
Foto: Anders Jacobson
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Svart Nålfruktmossa
Foto: Tomas Hallingbäck
Mer info om Nålfruktmossor, se
Mossornas Vänners web-plats
http://www.mossornasvanner.se/

Mossornas dag Exkursion
till Åland och Järlåsa
socknar Söndag 17
oktober
Vi börjar med att besöka
Anddalsglupen med en varierad och
välkänd mossflora av både våtmarks, barrskogs- och ädellövskogsmossor.
Därefter besöker vi en mindre
välundersökt, källpåverkad
sumpskog, vid Ljusmossen, 5 km
norrut, där kantvitmossa har hittats.
Avfärd kl. 09:00 från Vasagatan
utanför Biotopia, hemkomst ca kl.
16. Alternativ träffpunkt:
parkeringen vid Ålands kyrka kl.
09:30.
Anmälan senast fredag 15 oktober
till Tomas Hallingbäck via e-mail till
thallingback@hotmail.com eller via
SMS till 070-545 86 09. Meddela om
du kan ta egen bil och i så fall om du
kan ta passagerare eller om du vill
samåka i någon annans bil.
Samarrangemang med Mossornas
Vänner.
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