BOTANISKA S€LLSKAPET I J•NK•PING
STYRELSENS VERKSAMHETSBER€TTELSE F•R ‚R 2005

Allmƒnt

Verksamhets€ret 2005 har omfattat fyra f•redrag med bildvisningar och sex exkursioner inklusive de
Vilda Blommornas dag. D‚rtill har traditionellt Medlemmarnas afton ordnats i december, samt som
gr‚dde p€ moset jubileumsfesten med anledning av S‚llskapets femtio€rsjubileum. ƒrsm•tet med
efterf•ljande f•redrag h•lls den 23 februari. Nedan f•ljer en redovisning av dessa under punkten
sammankomster.
Samkv‚men har som vanligt under de senare €ren h€llits i Allianskyrkan, „stra Storgatan 56,
J•nk•ping.
Styrelsen har haft fyra protokollf•rda sammantr‚den under €ret.
Medlemmar i s‚llskapet har som tidigare fagat och slagit ‚ngen i Ubbarp, Barnarp, en lokal f•r den
utrotningshotade orkid…n vityxne, som tyv‚rr inte visat sig sedan 1997. S‚llskapet har s•kt och f€tt
EU-st•d. Ragnar Lernedal ansvarar f•r arbetets utf•rande enligt L‚nsstyrelsens €tg‚rdsplan. Detta ‚r
sannolikt sista €ret vi utf•r denna sl€tter eftersom floran utarmats €r efter €r och vityxnet inte kommit
tillbaka.
Botaniska S‚llskapet ‚r medlem i F•reningen Sm€lands Flora. ƒrsavgiften ‚r 50 kr och i denna ing€r
medlemsbladet Parnassia, som utkommer med tv€ nummer per €r.
S‚llskapet ‚r ocks€ medlem i Svenska Botaniska F•reningen till en €rskostnad av 295 kr, vilket
inkluderar medlemsskriften Svensk Botanisk Tidskrift, sex nummer per €r.
S‚llskapet har under €ret varit representerat i Naturv€rdsgruppen i J•nk•pings kommun genom
Magnus Thorell och Marianne Ryd…n.
Ekonomi

S‚llskapets kassabeh€llning uppgick vid €rets slut till 19 444 kr, f•rdelat p€ postgiro 19 417 kr, och
kontant i kassan 27 kr. F•r S‚llskapets ekonomi i •vrigt h‚nvisas till kassabokslutet som redovisas vid
€rsm•tet.
St„djande myndighet

J•nk•pings kommuns kulturn‚mnd har under €ret anslagit 1500 kr till S‚llskapets verksamhet.
Medlemsantal

S‚llskapet hade 31 december 2005 165 medlemmar. Under €ret har 26 medlemmar l‚mnat S‚llskapet
medan 14 medlemmar har tillkommit.
Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under €ret varit 60 kr f•r vuxen och 10 kr f•r ungdom under 20 €r.
Bibliotek

S‚llskapets bibliotek f•rvaras p€ Naturskyddsf•reningens g€rd Ingaryd i Tenhult.
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S„dra Vƒtterbygdens Flora - situation december 2005

All databearbetning har nu slutf•rts. Databasen har st‚ngts och •verl‚mnats till ƒke R†hling i
Oskarshamn (Sm€lands Floras redakt•r). Han hj‚lper nu till att •verf•ra hela datamaterialet till
Access. D‚refter kommer ytterligare cirka 300 arter, som inte fanns med i den ursprungliga DOSdatabasen att tillf•ras. Under 1980-90-2000-talen gjorda fynd av speciellt v‚rde kommer sedan att
plockas in i Access-databasen.
Under 2006 och f•rsta h‚lften av 2007 kommer jag att sedan arbeta med den speciella artdelen, som
sannolikt kommer att omfatta 1400-1500 arter. I och med att Access-databasen blir tillg‚nglig kommer
ocks€ kartor p€ varje art att kunna framst‚llas.
/Hans Thulin
Styrelse

I styrelsen har f€ljande personer ing•tt:

Revisorer:

Hans Thulin, ordf•rande

Arne Persson

Magnus Thorell, vice ordf•rande

G•sta Eriksson

Martin Sj•dahl, protokollsekreterare

Kerstin Pilkvist, suppleant

Lennart Persson, kass•r
Anders Bertilsson, programansvarig

Valkommitt‚:

Marianne Ryd…n

Eva Eriksson

Britta Pilkvist, pressansvarig

Ulla Staaf

Inger Bergqvist, suppleant

Bengt Olsson

Bo L. Johansson, suppleant
V€r revisor, och tidigare m€ng€rige styrelseledamot, Arne Persson avled i oktober. Arne har ‚ven varit
aktiv i inventeringen av S•dra V‚tterbygden samt lett m€nga exkursioner genom €ren. Han var ocks€
en mycket flitig m•tesdeltagare och en av de medlemmar som var mest angel‚gen om att f€ se S•dra
V‚tterbygdens flora i tryck.
Sammankomster

‚rsm„te. 23 februari. Bland vƒxter, djur och natur i Namibia. Hans Thulin

ƒrsm•tet bes•ktes av 23 deltagare. Efter €rsm•tesf•rhandlingarna ber‚ttade Hans om en 3-veckors
rundresa kan gjorde 2004, i detta inte s€ ofta bes•kta land, i s•dra Afrika. Rundresan startade i
huvudstaden Windhoek. H‚r m‚rktes omedelbart det gamla tyska inflytandet med tyska namn p€ gator
och platser, och uppenbarligen har tyskarna €terkommit med industrier och f•retag.
Namibia ‚r ett stort land – n‚stan dubbelt s€ stort som Sverige men med endast 1,7 miljoner inv€nare.
Namibia blev sj‚lvst‚ndigt fr€n sydafrikanskt styre 1990. Landet ligger p€ en h•gplat€ cirka 1500 m
•ver havet med toppar •ver 2500 m. Klimatet ‚r mycket torrt med en €rsnederb•rd vid kusten mindre
‚n 100 mm per €r. L‚ngs den l€nga Atlantkusten ligger den upp till 160 km breda Namib•knen med
enorma sanddyner och n‚stan ingen v‚xtlighet. Innanf•r •knen ligger p€ plat€n enorma gr‚s- och
buskst‚pper med en alldeles s‚rskild flora och fauna. Utanf•r kusten ligger den kalla
Benguelastr•mmen, som ofta orsakar dimbildningar. Inlandet ‚r p€ somrarna mycket hett, •ver 40
grader. Landet har idag flera utm‚rkta asfalterade landsv‚gar, ett utbyggt turistv‚sen med utm‚rkta
hotell och lodger. Engelska ‚r officiellt spr€k.

sid 2 av 7

Den ursprungliga befolkningen bor i huvudsak p€ plat€n i norr. H‚r har man m•jlighet att odla och
sk•ta kreatur. H‚r bor Ovambofolket, men ocks€ andra folkgrupper som kavangos, damara och
herrero. Bushmen – landets urinv€nare – bor i den •sterut bel‚gna Kalahari•knen. Vi fick se bilder
fr€n landskapet, de st•rre st‚derna och p€ n€gra av folkslagen.
Floran visade sig vara rik med ett stort antal endemer. Den mest anm‚rkningsv‚rda ‚r Welwitschia
mirabilis. Denna art uppt‚cktes av en •sterrikisk l‚kare och botanist Friedrich Welwitsch €r 1860 i
s•dra Angola. N‚stan samtidigt hittade en annan botanist Thomas Baines samma art i n‚rheten av
Swakopmund i Namibia (d€varande Tyska Sydv‚stafrika). Arten finns fortfarande endast i dessa b€da
l‚nder. Welwitschian tillh•r familjen Welwitschiaceae, d‚r den ‚r enda art. Arten tillh•r de g•mfr•iga
v‚xterna – coniferer. Stammen ‚r ogrenad och f•rankrad vid en stor tjock p€lrot, som kan bli upp till
en meter i diameter. V‚xten utvecklar tv€ l‚derartade, 2 -3 meter l€nga, bandlika blad. De ligger direkt
p€ marken och blir s€ sm€ningom uppsplittrade. Arten ‚r tv€byggare med blommor och olika sorters
kottar hos han- resp. honexemplaren. En insekt pollinerar. Vi fick se flera exemplar av Welwitschians
hon- och hanexemplar plus den pollinerande insekten. P€ en av platserna var det •ver 45 grader varmt
i halv•knen. Den kan bli mycket gammal – sannolikt •ver 1000 €r. Man har iakttagit att Welwitschian
s‚tter fr• mycket s‚llsynt, sannolikt endast d€ •knen f€r ett ordentligt regn.
Annars finner man mycket Euphorbiac…er i detta torra land liksom arter tillh•rande is€rts-, fetbladsoch nƒvevƒxter (pelargoner). Gr‚sfamiljen ‚r ocks€ rikligt f•retr‚dd. P€ savannerna i •ster och norr
finner man sl‚ktena Acacia och Commiphora.
Bilder p€ det mycket intressanta djurlivet visades ocks€.
9 mars. Tomas Fasth: Flora och vegetation i vƒstra •sterg„tland.

Detta mycket intressanta f•redrag fungerade som introduktion till sommarens l€ngresa i juni.
F•redraget lockade 31 deltagare. Vi fick se fina diabilder fr€n huvudsakligen Omberg med
omgivningar. Omberg ‚r ju forts‚ttningen p€ samma f•rkastningsbrant som Huskvarnabergen med
Vista kulle och med djups‚nkan V‚ttern €t v‚ster. H•jden p€ berget ‚r 260 m • h och V‚ttern ligger p€
86 m. P€ s•dra sidan av berget ligger Strand med Ellen Keys museum. P€ •stra sidan ligger T€kern
och •stg•tasl‚tten. Vi fick se bilder p€ hur man kan n€ den branta sidan fr€n sj•n med dess
grottbildningar – R•dgavelgrottan och Drottning Ommas grotta. Norrut finner man snedst‚llda
sediment‚ra bergarter, framf•rallt sandsten. Annars ‚r Omberg till 95 % uppbyggt av granit.
Visings•formationen svarar f•r resterande fem procent. Vattenfallet Storpissan ligger i
sediment‚rregionen. Nordligaste ‚ndan p€ Omberg upptas av kalkbrottet Borghamn. Kalken i marken
g•r att Omberg har b•rdig jord, och inlandsisen har transporterat ut den i omgivningen.
V‚stra sidan av berget ‚r vittrad och synnerligen sv€rkl‚ttrad. „stra sidan av Omberg ‚r f•rsedd med
diverse ‚dell•vtr‚d och var tidigare plats f•r inh‚gnad av hjortar, som kungligheter jagade. Namnet
S•dra Djurledet pekar p€ detta. H‚r ligger Sveriges nordligaste spontana bokskog sedan 1000-tals €r
tillbaka. H‚r f•rekommer klippoxel. P€ v‚stsidan f•rekommer idegran.
Vi fick se bilder p€ drakblomman i blomning i mitten av juni. Fj‚llv‚xten svarth€ liksom luktsporre,
gulyxne och honungsblomster finns i omgivningarna. Vidare fick vi se bilder fr€n v€ra kommande
exkursionsm€l s€som Isberga naturreservat med den kalk‚lskande torrbacksv‚xten luddvedel.
„sterut ligger S‚tra ‚ngar med torr‚ngar fulla av kattfot och backsippor. S•derut ligger reservatet
Kr€keryd vid V‚tterbranten med brudbr€d, blodnƒva, fƒrgm•ra och harmynta. Ett antal lundgr‚s finns
ocks€ inom omr€det som lundskafting, lundslok och skogssvingel. Vi fick ocks€ se vegetationsbilder
fr€n andra delar av landskapet: Br€viken, Kolm€rden, •sterg•tska kusten av „stersj•n, Sankta Annas
sk‚rg€rd med fina bilder p€ sp‚nnande arter som myskmadra, skogsstarr, spƒdstarr, murruta,
buskvicker, klibbglim, rosenpil€rt och kustarun.
Thomas diskuterade sedan i detalj t‚nkbara exkursionsm€l och n€got om djurlivet p€ Omberg.

sid 3 av 7

6 april. Lars Fr„berg, Lund: Flockblomstriga vƒxter.

Hela 36 medlemmar hade lockades att lyssna till Lars Fr•bergs mycket informativa f•redrag om
familjen Apiaceae. Lars ‚r ansvarig f•r denna v‚xtfamilj i ett kommande band av Flora Nordica.
M€nga arter i denna familj ‚r sv€rbest‚mda. De flesta arterna ‚r lika varandra – men ‚r ‚nd€ olika.
De flockblomstriga v‚xterna, Umbellaterna, var den f•rsta urskiljbara v‚xtfamiljen. Redan de gamla
grekerna s€g detta. Det har d‚remot varit sv€rt att urskilja de olika sl‚ktena, och m€nga arter har
hoppat mellan sl‚ktena. Utseendet har inte r‚ckt till, och man har f€tt utnyttja DNA. Spikbladet t.ex.
kommer att f•ras •ver till den n‚rliggande familjen Araliaceae, som bl a innefattar murgr•nan.
Vi fick en sammanfattning om hur man nu ser p€ sl‚ktskapet mellan ett antal sl‚kten s€som Sanicula
(s€rl‚ka) och Eryngium (martorn) med blommor i t‚tt huvud. Bupleurum (strandn€l) med breda blad.
Taggfruktiga arter inom sl‚ktena Myrrhis (spansk k•rvel), Anthriscus (hundk‚x), Torilis (r•dk•rvel)
och Daucus (morot) h•r tydligen samman. Vattenumbellaterna Cicuta (spr‚ng•rt), Oenanthe (st‚kror),
Sium (vattenm‚rke), Berula (b‚ckm‚rke) och Apium (krypfloka) ‚r likas€ enligt DNA-unders•kning
n‚rbesl‚ktade. „vriga sl‚kten ‚r inte utredda ‚nnu.
Vi fick h•ra hur Umbellaternas speciella k‚nnetecken s€som enskilt och allm‚nt svepe spelar roll vid
karakterisering. Blomningen ‚r vidare olika i de olika flockarna – prim‚r- och sekund‚rflocken. Inom
familjen ‚r det ytterst ovanligt med hybrider. Endast bj•rnlokorna uppvisar s€dana.
3 sl‚kten kommer att bli f•rem€l f•r n‚rmare studier, d€ det f•rekommer stora variationer p€ dess arter
– Aethusa (vildpersiljor), Angelica (kvannar) och Heracleum. Vildpersiljorna uppdelas nu i fyra
underarter. Fj‚llkvannen ‚r en v‚xt som kommit norrifr€n, till skillnad fr€n n‚stan alla andra
kulturv‚xter som vi mottagit s•derifr€n. Det finns ‚ven ett antal mellanformer ‚ven inom detta sl‚kte.
27 april. V…rvandring i Dunkehallaravinen med Martin Sj„dahl.

En promenad med 39 deltagare (37 m‚nniskor samt tv€ hundar) utgick fr€n Stadsparkens norra
parkering. Martin hade traditionsenligt best‚mt sig f•re exkursionen att vi var absolut tvungna att hitta
minst en blommande •rt per deltagare. Med tanke p€ v€rens ant€gande k‚ndes detta som en lagom
utmaning.
Vandringen startar utmed Dunkehallav‚gen och h‚r ser vi de f•rsta v•rl€karna, bl•stjƒrnorna,
vitsipporna, sval€rterna och luktviolerna. B€de maskros och tusensk€na blommar redan liksom
nagel€rt, backtrav och skuggveronika. En blommande viol orsakar trafikstockning, det visar sig vara
buskviol som blommar i v‚gkanten. Vi f•ljer sedan en h€lv‚g utmed kyrkog€rden upp mot sj‚lva
ravinen. Stor nunne€rt, bl•sippa (b€de bl€, r•d och vit!) och dvƒrgv•rl€k gl‚der v€ra sinnen. Vid
kyrkog€rdens jordkompost hittar vi n€gra blommande ogr‚s som fick den uppsatta m€ls‚ttningen att
k‚nnas n€got mer uppn€elig. Pedagogiskt var det ocks€ med mjuk- mellan- och r€dplister tillsammans.
I sj‚lva ravinen finns rikligt med bland annat vƒtteros, pestskr•p och skogsbingel. En liten klon med
gulsippor lyckades vi ocks€ finna. Dunkehallaravinen ‚r verkligen en oas mitt i staden som vi b•r vara
stolta •ver och v€rda. Kaffekorgarna t•mdes f•rst vid vandringens slutpunkt nedanf•r stora fallet vid
Stallkvarn. H‚r finns s€tt€rel redan blommade i den sydv‚nda sluttningen. S•tt•rel ‚r en J•nk•pingsk
specialitet. Den finns p€ flera lokaler i stadens v‚stra delar och upp till Bankeryd. I resten av Sverige
‚r den extremt s‚llsynt. Under trapporna upp mot Hallmansv‚gen blommade hundkƒx – n•got som
ocks• m•ste betecknas som mycket tidigt. Vi r‚knade totalt 42 blommande ƒrter samt m•nga som
‚nnu inte slagit ut p• kv‚llsvandringen i h‚rligt v•rv‚der.
18 maj. Helena Gral†n: Utflykt till Nyckel…s, Bjurbƒcks sn – ett nytt naturreservat.

Efter diverse mankemang med en funktionsoduglig folkabuss samlades 29 personer vid Nyckel€s
naturreservat. Helena Gral…n som ‚r expert p€ mossor ber‚ttade om omr€dets naturv‚rden och historia.
Reservatet som omfattar 151 hektar beslutades den tredje mars 2005. Omr€det ligger vid N‚ssj•ns
v‚stra strand. En l€ng promenad •ver stock och sten f•retogs. Flera signalarter, dvs arter som indikerar
h•ga naturv‚rden visades. Mossorna f‚llmossa Antitrichia curtipendula, rosmossa Rhodobryum
roseum och cypressfl‚ta Hypnum cupressiforme var n€gra av dessa.
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En annan mossa, krusig ulota Ulota crispa v‚xer p€ hasselgrenar och var tvekl•st karakteristisk i sitt
v‚xts‚tt. K‚rlv‚xterna utm‚rkte sig i form av en rikedom p€ ‚ldre l•vtr‚d samt en rik lundflora med
bl.a. ormbƒr, bl•sippa, vƒtteros och trolldruva. P€ grova ekar i skuggig milj• f•rekommer laven
rostfl‚ck Arthonia vinosa. Rostfl‚ckar f•rekommer f•r •vrigt ‚ven rikligt p€ den folkabuss som
strejkade vid transporten, n€got som flera av deltagarna noterat.
18 juni. Exkursion till Ombergstrakten under ledning av Tomas Fasth.

Exkursionen startade, med 42 deltagare, i fint f•rsommarv‚der vid Isberga, som ocks€ kallas Norr•
backar •ster om Omberg. Detta ‚r ett antal is‚lvskullar med st‚ppartade torr‚ngar p€ kr•nen och
starrk‚rr eller sm€vatten mellan kullarna. H‚r kunde vi f•rst bekanta oss med det utrotningshotade
€kerogr‚set riddarsporre samt •kerkulla, sl•tterfibbla och sommarfibbla i anslutning till €krarna n‚ra
parkeringsplatsen. Dessa is‚lvsavlagringar uppkom d€ isen l€g kvar •ver l€ng tid p€ den v‚stra delen
av „sterg•tlands kambrosilur. De har varit betesmarker i flera hundra €r. Torr‚ngsv‚xterna p€ kullarna
‚r bl.a. luddvedel, luktvicker, toppjungfrulin, grusviva och gr•d•dra. Andra arter p€ kullarna var
flentimotej, backsippa, backkl€ver, sƒfferot, fƒrgm•ra och fƒltvƒdd.
P€ en av kullarna intogs sedan f•rmiddagskaffet innan exkursionen drog vidare mot Ombergsliden p€
Ombergs N„ sida. H‚r tr‚ffar vi p€ kalkk‚rr och kalkfukt‚ngar rika p€ orkid…er av olika slag s€som
flugblomster, kƒrrknipprot, blodnycklar, vaxnycklar, jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, doftyxne =
luktsporre. Det anses vara det b‚sta kalkk‚rret i landskapet. H‚r fann vi dessutom axag, rosettjungfrulin, majviva, svarth€, lundstarr, nƒbbstarr och n•lstarr. Det ‚r ett kalkk‚rr med kalktuff. Vi tog
oss sedan en snabbtitt p€ fuktmarkerna nedanf•r skidbacken ett par hundra meter norrut och fann d‚r
f•ljande arter : kƒrrknipprot, tv•blad, luktsporre, flugblomster, gr€nvit nattviol, guckusko, jungfru
Marie nycklar, f•gelstarr, bƒckveronika, krypvide, svarth€, foderlosta, ormrot, ƒngsvide och
lundskafting.
En f•rn‚mlig lunch intogs sedan p€ Ombergs turisthotell p€ sydsidan av berget. Strax innan passerade
vi Alvastra klosterruin.
Eftermiddagspasset b•rjade med att bes•ka H•je ‚ngar och festplats. Det r•r sig om en igenv‚xande
‚ngsmark med en rik flora. H‚r finner man hassellundar och stora grova sp‚rrgreniga ekar och bokar i
l•vskog. ˆngsfloran omfattar ƒngsskƒra, klasefibbla, svinrot, backkl€ver, jordtistel, r€dkƒmpar och
spen€rt. Lundfloran omfattar tandrot, storrams, underviol och tv•blad.
F‚rden fortsatte sedan mot v‚ster och „rnslid, namngett efter tidigare h‚ckande •rnar. H‚r rinner
b‚cken Storpissan genom ett granskogsreservat med nyrestaurerad hagmark och en m‚ngd j‚tteekar.
H‚r ser man rasbranter med ‚dell•vskog och gran med en fin utsiktplats p€ Marbergens topp. H‚r
kunde vi bese en rik klipp‚ngsflora med bl.a. blodnƒva, duvnƒva, harmynta, kn€lgr€e, raggarv och
fƒrgm•ra. P€ uppv‚gen till Marbergen genom skogen tr‚ffade vi p€ s•rlƒka, underviol, tibast och
strƒvlosta.
V‚gkanterna p€ „rnslid visade sig vara rika p€ trevliga arter s€som f•gelstarr, esparsett, skugglosta,
strƒvlosta, stenfr€, lundslok, lundskafting, backskafting, skogsvicker och purpurknipprot. Nedanf•r
„rnslid utefter Storpissan tr‚ffade vi p€ kalkbrƒken. Vi kunde se hur lika ekbr‚ken och kalkbr‚ken ‚r –
iakttag glandelprickigheten p€ blad och stam. Den v‚xer i b‚cken i kalktuff.
Till slut kunde vi notera gullhavre och smalgr€e vid V‚stra v‚ggar.
13 juni. De vilda blommornas dag. Detta var fj‚rde €ret detta samarrangemang med •vriga nordiska

l‚nderna gick av stapeln. I €r h•lls hela 6 vandringar med genomg€ende h•gt deltagarantal.
Taberg med omgivningar. Ledare: Hans Thulin
Huskvarnabergen. Ledare: Lennart Persson
Gr‚nna med omnejd. Ledare: Ann-Marie Helgelin
Bankerydstrakten. Ledare: Magnus Thorell
Halleboberg i Habo. Ledare: G•sta B•rjesson
Mullsj•, Nyckel€s. Ledare: Anders Bertilsson
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20 aug. Utflykt i Tillanders fotsp…r med Lars-Erik Apelqvist.

Ett femtontal intresserade genomf•rde turen. Elias Tillandz som f•ddes i Rogberga levde p€ 1600-talet
och ‚r en av J•nk•pingstraktens st•rsta botanister genom tiderna. Han var bl.a. l‚kare i Finland och
han brukar kallas den finska botanikens fader. V‚xtsl‚ktet Tillandsia ‚r uppkallat efter honom. Ragnar
Lernedal som ‚r specialist p€ Rogberga sockens flora var inkallad som medhj‚lpare vid exkursionen.
Vid Tillandsg€rden ber‚ttar Ragnar om v‚xterna i den n‚rmaste omgivningen. Sandkrassing
f•rekommer p€ h•jdpartiet s•der om Boglav‚gen. I ‚ngen norr om samma v‚g kan man finna
klasefibbla, krusfr€, slank- och plattstarr. P€ h•jdstr‚ckningen till v‚nster n‚r Boglabebyggelsen
passerat finns backsm€rblomma, backsippa och v•rfinger€rt. Ytterliggare n€gra stopp f•retas p€ olika
platser i Tenhultstrakten med v‚xter som vallkrassing, gullkl€ver, natt och dag, knipparv, lundskafting
och plattsƒv. Rundturen avslutades i Ingaryd. I ‚ngen p€ ca 1,5 hektar har ungef‚r 170 arter hittats
bl.a. tio olika daggk•pe-arter.
10 sept. Tidan och dess omgivningar med Anders Bertilsson.

Utflykten inleddes med en vandring l‚ngs Tidans v‚stra sida s•der om bron vid Ettak i Velinga
socken. Den st•rsta uppm‚rksamheten ‚gnades €t mycket st€tliga best€nd med safsa, som fanns b€de
l‚ngs str‚nderna och p€ •ar i den vackra forsstr‚ckan av €n. Kransrams och hampflockel kunde ocks€
ses.
D‚refter bes•ktes en damm i Tidaholms stad v‚ster om Marbodals fabriker. Den var anlagd f•r n€gra
€r sedan f•r att samla upp regnvatten och den leriga bottnen hade redan koloniserats av stora best€nd
av en Chara-art och vattenpest. H‚r hittade vi ocks€ gropnate och uddnate och i vart fall n€gra kunde
se den fem nerverna som utm‚rker den f•rra. Tyv‚rr var det slut p€ vattenv‚xterna f•r denna g€ng
eftersom guiderna Anders Bertilsson och Lars-G•ran Lindgren sade att reningsdammarna var f•r
tr€kiga i €r. Besvikelsen blev stor hos m€nga deltagare men de kompenserades till viss m€n vid
bes•ket p€ kalkfukt‚ngen vid torpet Dambo i Dimbo socken d‚r det fanns stor €gontr€st och m€nga
andra rara kalkv‚xter.
M€nga fascinerades ocks€ av den s‚rpr‚glade vegetationen p€ det sista exkursionsm€let, som var ett
•vergivet kalkbrott ovan „stg•tag€rden i Ottravad socken. H‚r hade man skrapat av jorden ovan
brottet och d‚r skapat ett v‚talvar d‚r bl a sumpgentianan v‚xte. P€ de lodr‚ta och •versipprade
kalkv‚ggarna satt talrika rosetter av t‚t•rt direkt p€ berget och nedanf•r fanns en artrik kalkk‚rrsflora.
19 okt. Bo L Johansson: Vƒxter och milj„er fr…n djungel till h„gplat… i Ecuador.

Ecuador ligger i nordv‚stra Sydamerika. Yta 283.000 km2 (Sverige 449.000 km2), befolkning 13,5
miljoner varav 80 % indianer och mestiser. Flertalet indianer ‚r ‚ttlingar fr€n Inkarikets tid, talar
spanska och m€nga ocks€ quechua. St•rsta st‚der ‚r Guyaquil 2 milj, huvudstaden Quito 1,5 milj,
Cuenca 300 tusen. Bo visade och ber‚ttade i temaform om f‚rds‚tt, v‚gar, boende, mat, hygien,
m‚nniskor, djur, religion inklusive inkatempel, djungelv‚xter, h•gh•jdsv‚xter och andra v‚xter.
Under resan fick vi genom bildspelet passera vulkanv‚rmda bad, en marknadsstad i kanten av
Amazonas och bo hos shuar-indianer i Amazonas. Med kanot och buss gick resan p€ slippriga,
slingriga v‚gar •ver Anderna. D‚r firades Inti Raimi, solh•gtiden den 22 juni med j‚ttefyrverkerier,
f‚rggranna s•tsaker m m. Vidare p€ bl.a. smalsp€rig j‚rnv‚g •ver h•gsl‚tten samt sicksackande nedf•r
Anderna f•r att s€ sm€ningom ta buss till Stilla havet. En i sanning minnesv‚rd resa.
N€gra av de djungelv‚xter som Bo visade var Bixa orelana familj Bixaceae. Stora buskar med sk‚ra
blommor vars frukter anv‚nds som f‚rgmedel i mat, som magmedicin och f•r shuarernas
kroppsm€lning. Vi fick veta att Yucca-r•tter Manihot esculente (Euphorbiaceae) ‚r stapelvara i
hush€llet. Flera arter ur familjen Melostamataceae med bl.a. sl‚ktet Miconia med b€gnerviga blad ,
familjen best€r av 43 sl‚kten och 553 arter (hittills observerade !). Ett stort sl‚kte med
kolibripollinerade arter ‚r Siphocampulos. Vidare fick vi se bilder p€ ett tr‚d med sm€ gula frukter
som shuarerna anv‚nder vid urinbesv‚r och som vitamintillskott. Det lokala namnet ‚r Tauchi.
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I Ecudaor finns det ca 3000 arter av h•gh•jdsv‚xter. Bo visade en del av dem t.ex. Valeriana rigida,
och en Bromeliaceae – Puya, ananasfamiljen. Vi fick se den korgblommiga Chuquiraga jussieuri med
smala st‚nger med stenh€rda sm€ blad och stora oranger•da korgar. Arten ‚r kolibripollinerad och
v‚xer p€ 2500-4000 m • h. Vidare fick vi se bilder fr€n den speciella Pollylepisskogen, som best€r av
Rosv‚xter. Bomarea uncifolia som h•r till familjen Alstroemeriaceae har r•da klockor med gr•na
kanter. Den ‚r endemisk och v‚xer 3000-4000 m • h. Vi fick ocks€ se en liten buske av sl‚ktet Monina
ur familjen Polygalaceae. Den var dock mycket st•rre ‚n v€rt jungfrulin.
„vriga v‚xter som visades var t.ex. n€gra taggiga tussar p€ telefontr€dar ur familjen Bromeliaceae, det
var Tillandsia recurvata (j‚mf•r med exkursionen i Tillanders fotsp€r ovan). Vi fick ocks€ l‚ra oss att
balsatr‚d h•r till familjen Bombacaceae, namnet ‚r Ochroma pyramidale. Balsa ‚r ett spanskt ord som
betyder flotte.
Denna aktivitet lockade 32 deltagare.
23 nov. Jubileumsfirande i Fjƒllstugan.

Festen samlade 44 glada medlemmar. Till inledningsminglet hade Lennart Persson ordnat en sv€r
t‚vling, artbest‚m bladen och para ihop dem med kvisten. Sammanlagt 13 olika tr‚d ingick.
Efter detta inledde Magnus Thorell med att h‚lsa alla v‚lkomna och ber‚tta om S‚llskapets start 1955
och om v€r historia. Han redogjorde f•r de f•rsta styrelserna och om tidiga f•redragsh€llare,
exkursioner och inventeringar. Magnus visade ocks€ bilder fr€n m€nga av de resor som f•reningen
ordnat genom €rtiondena. D‚refter f•ljde en god buff… och lotterier till levande musik av lokala
f•rm€gor. En blandad musik- och s€ngunderh€llning med ”P€ „cker• loge”…. och andra vackra visor.
Efter middagen k€serade Bertil Str•m om k‚nda och ok‚nda J•nk•pingsbotanister. Hans kriterier f•r
att f•rtj‚na omn‚mnande var att botanisten i fr€ga m€ste vara nu icke levande samt f•dd eller verksam
i J•nk•pings kommun. I Elitserien ingick enligt Bertil; Japans Linn… - Carl Petter Thunberg,
V‚stindiens floras store utforskare Erik Leonard Ekman, den finske botanikens fader Elias Tillandz,
mossutforskaren Vilhelm Arnell samt algexperten Nordstedt. M€nga levnads•den och m€lande
beskrivningar fl•dade ur Bertils strupe. Ytterligare tio j•nk•pingsbotanister ingick i k€seriet.
Efter detta f•ljde hurrarop f•r f•reningen och prisutdelningar. Gunnar Andersson vann Lennarts
t‚vling med 24 r‚tt av 26 m•jliga.
Lars-Erik Apelqvist •verl‚mnade en blomma fr€n Naturskyddsf•reningen. J•nk•pings kommuns
kulturn‚mnd gratulerade ocks€ till jubileet med en •vers‚nd blombukett.
7 dec. Medlemmarnas afton.

Endast ca 15 medlemmar d•k upp till denna traditionella programpunkt i b•rjan av december.
G•sta B•rjeson, Habo inledde med att visa bilder och ber‚tta om en botanisk resa till Provence med
medelhavsflora - alpflora.
Lars-Erik Apelqvist tog vid och gav lite glimtar fr€n Botaniska S‚llskapets f•rsta €r fr€n bildandet
1955. Han plockade episoder ur f•reningens protokoll. Hur m€nga av f•reningens nuvarande
medlemmar vet att ett v€rdtr‚d sk‚nkts till och planterats €t f•reningen p€ R€maberget i Sk‚rstad sn.
Det m€ste vi v‚l f•rs•ka leta upp f•r att se hur det utvecklats. Vi fick ocks€ reda p€ att f•reningens
logotyp ritats av Bengt G•ran som var teckningsl‚rare i J•nk•ping efter en id…skiss av d€varande
styrelseledamoten Axel Mobrands son.
Efter samkv‚met visade Inga-Britt Allemark och Bengt Ohlsson bilder fr€n Botaniska S‚llskapets resa
till Gardasj•n i norra Italien vid 25-€rsjubileet 1980.
Magnus Thorell avslutade kv‚llen med glimtar fr€n botanikdagarna i Medelpad och en botanisk resa
till ett av Sveriges intressantaste och artrikaste fj‚llomr€den, Padjelanta.
//Styrelsen f€r Botaniska Sƒllskapet i J€nk€ping
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