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BOTANISKA S�LLSKAPET I J�NK�PING

STYRELSENS VERKSAMHETSBER�TTELSE F�R �R 2006

Allm�nt

Verksamhets�ret 2006 har omfattat sex f�redrag med bildvisningar och sex exkursioner inklusive de 
Vilda Blommornas dag. �rsm�tet med efterf�ljande f�redrag h�lls den 8 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 fem protokollf�rda sammantr�den under �ret. 

Botaniska S�llskapet �r medlem i F�reningen Sm�lands Flora. �rsavgiften �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 representerades 
av Lennart Persson p� Svenska Botaniska F�reningens f�reningskonferens.

Under �ret har hemsidan kontinuerligt uppdaterats och adressen �r; www.sbf.c.se/bsj. Bes�k den 
g�rna. Flera f�rb�ttringar �r dessutom under utveckling. Under v�ren tog styrelsen fram en enkel 
informationsfolder om s�llskapet. Den har delats ut bl.a. vid exkursioner och placerats ut p� 
turistbyr�n och p� bibliotek.

Styrelsen har under �ret tagit fram ett f�rslag till nya stadgar f�r s�llskapet. F�rslaget ska behandlas 
vid �rsm�tet.

S�llskapet har genom Magnus Thorell guidat f�reningen Dvalin i J�nk�ping p� en botanisk vandring 
f�r dess medlemmar.

V�r m�ng�rige medlem, Lars-Erik Apelqvist avled i juli 2006. Lars-Erik var in i det sista aktiv inom 
f�reningen. Under 2005 ledde han en exkursion i Rogberga och i juni deltog han aktivt p� exkursionen 
till s�dra Sm�land d�r han bl.a. ber�ttade om verksamheten p� Osaby. Lars-Erik var en mycket flitig 
och engagerad m�tesdeltagare.
Ekonomi

S�llskapets kassabeh�llning uppgick vid �rets slut till 22511:40 kr, f�rdelat p� plusgiro 22322:40 kr, 
och kontant i kassan 189 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 2500 kr till S�llskapets verksamhet. 
Medlemsantal

S�llskapet hade 31 december 2006 169 medlemmar. Under �ret har 7 medlemmar l�mnat S�llskapet 
medan 11 medlemmar, 8 vuxna och 3 barn, har tillkommit. 
Medlemsavgift

Medlemsavgiften har under �ret varit 60 kr f�r vuxen och 10 kr f�r ungdom under 20 �r. 

http://www.sbf.c.se/bsj
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Naturv�rd

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. Ragnar 
har, f�r bl.a. detta arbete, bel�nats med kommunens naturv�rdspris 2006. Prisutdelningen �gde rum i 
vityxne�ngen. Stort GRATTIS Ragnar. Detta �r dock, s�vida inte l�nsstyrelsen utf�r restaurerings-
�tg�rder inklusive br�nning, sannolikt sista �ret vi utf�r denna sl�tter eftersom floran utarmats �r efter 
�r och vityxnet inte kommit tillbaka.

S�llskapet har under �ret varit representerat i Naturv�rdsgruppen i J�nk�pings kommun genom 
Magnus Thorell och Marianne Ryd�n. I denna grupp har de bl.a. uppm�rksammat kommunen p� att 
det saknas policy f�r kommunens hantering av grova tr�d. S�llskapet har ocks� l�mnat ett skriftligt 
yttrande ang�ende kommunens f�rslag till rekreations- och naturv�rdsplan f�r Vattenledningsomr�det. 

Vidare har S�llskapet via kontakter med fastighetssk�taren framg�ngsrikt s�krat en l�mplig sk�tsel f�r 
den under fjol�ret �teruppt�ckta v�xtplatsen f�r gatm�lla p� Torpa. Kommunekologen har ocks� 
underr�ttats.

N�gra av f�renings medlemmar har deltagit i Artdatabankens florav�kteri f�r r�dlistade arter. 
Rapporter om individantal och eventuella hotbilder har l�mnats till Margareta Edqvist som samordnar 
denna verksamhet i Sm�land.
Bibliotek

S�llskapets bibliotek f�rvaras p� Naturskyddsf�reningens g�rd Ingaryd i Tenhult. 
S�dra V�tterbygdens Flora - situation december 2006

Floraarbetet drivs vidare genom Hans Thulin. �ke R�hling i Oskarshamn har nu haft datamaterialet 
sedan 12 nov 2005. Den gamla DOS-databasen har �verf�rts till modernt databasformat (Access). �ke
har bearbetat data och uniformerat det s� att det �r kompatibelt med Sm�lands Floras register. Under 
�ret som g�tt har alla data (240 000 lokaluppgifter) bearbetats, fel letats upp och korrigerats och 
kompletterats efter hand. Denna del av arbetet blev klart under december 2006. Hans Thulin har varit i 
Oskarshamn n�gra g�nger och i december �verf�rdes allt material till hans dator. �verf�ringen
innefattar alla lokaluppgifter, utbredningskartor, herbarieuppgifter, litteraturuppgifter mm. Nu �terst�r 
sj�lva artbeskrivningen, som ber�knas ta ett �r. Vi uppskattar att cirka 1500 arter skall beskrivas, 
bilder skall fram mm.  
Styrelse

I styrelsen har f�ljande personer ing�tt:    Revisorer: 

Martin Sj�dahl, ordf�rande                     G�sta Eriksson

Magnus Thorell, vice ordf�rande        �ke J�nsson

Marianne Ryd�n, protokollsekreterare            Kerstin Pilkvist, suppleant

Lennart Persson, kassaf�rvaltare

Anders Bertilsson, programansvarig & klubbm�stare         Valkommitt�: 

Bo L. Johansson, korresponderande sekreterare & hemsideansvarig           Eva Eriksson

Britta Pilkvist, pressansvarig                            Ulla Staaf

Inger Bergqvist, suppleant                     Bengt Olsson

Hans Thulin, suppleant
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Sammankomster

�rsm�te. 8 februari. V�xter i J�nk�ping 2005. Martin Sj�dahl

�rsm�tet bes�ktes av 27 deltagare. Efter �rsm�tesf�rhandlingarna visade Martin bilder p� roliga 
v�xter i J�nk�ping 2005. Han redogjorde ocks� f�r omst�ndigheterna kring fynden. M�nga av 
bilderna, som var av varierande kvalitet, var tagna p� Torpa men bilder visades fr�n Habo till Tenhult. 
En hel del av dem f�rest�llde skr�pmarksv�xter och tr�dg�rdsflyktingar. Det visades �ven en del 
vackra landskapsbilder, t.ex. �ver soptippar och �tervinningsstationer. 

Ifr�n stadsparken visades bilder p� m�nviol som d�r finns i ett stort best�nd. Den normala platsen f�r 
arten �r rika l�vskogar i Sk�ne och Halland. I stadsparken v�xer �ven s�tt�rel Euphorbia dulcis, som 
�r en specialitet f�r J�nk�pings v�stra delar. Ytterliggare bilder fr�n stadsparken visades p� m�sterrot, 
r�ttsvingel och vit finger�rt, Peucedanum ostruthium, Vulpia myuros & Potentilla alba. Den 
sistn�mnda finns i Sverige bara vild i stadsparken, den hittade av Magnus Thorell f�r ett antal �r 
sedan.

Vid den nya obemannade bensinmacken vid Jordbron skymtade n��t bl�tt bland m�llorna p� bilden. 
Det visade sig vara broksalvia, Salvia viridis. H�r v�xte �ven purpurpil�rt, Persicaria orientalis. Ett 
20-tal individ av vardera arten hade kommit att gro efter gr�varbeten.

Andra upplevelser var fyndet av gatm�lla Chenopodium murale, 2005 �rs roligaste fynd. Ett st�tligt 
exemplar av detta utrotningshotade urbana ogr�s v�xte i korsningen mellan Torpagatan och 
Studiegatan. Det visade sig sedermera att gatm�lla fanns p� samma plats p� 1970-talet. Under 2005 
hade man p� platsen r�rt om i jorden genom att man ryckt upp buskar som v�xt under balkongerna och 
samtidigt utf�rt fasadarbeten p� fastigheten. Under tiden har ocks� gr�sklippandet underl�tits. Det 
finns allts� mycket som talar f�r att gatm�llan har �terkommit efter en uppemot 30-�rig fr�vila. 
I Sverige f�rekommer gatm�lla regelbundet endast p� n�gra f� lokaler i v�stra Sk�ne. Fyndet av 
gatm�lla medf�rde ett formligen explosionsartat medialt intresse. Efter att Margareta Edqvist n�got 
slumpartat lyckats f� J�nk�pingsposten att skriva om fyndet var inte de lokala TV-stationerna sena att 
f�lja efter. 

P� andra sidan gatan eller r�ttare sagt vid stupr�ret vid Torpagatan 13 v�xte ett exemplar av murbinka 
Erigeron karvinskianus under �ren 2003-2005. Murbinka som inte tidigare �r funnen i Sm�land fanns i 
en obefintlig spricka mellan den asfalterade trottoaren och huskroppen. Murbinka �r en lite g�nglig �rt 
som odlas som ampelv�xt. Sj�lva blomman p�minner vid f�rsta anblicken om en tusensk�na. Hur den 
hamnade p� platsen �r ovisst.

P� hemv�g fr�n jobbet f�ngades Martins blick av en vackert violett blommande liten v�xt i sj�gruset 
under ett par balkonger p� Sj�gatan. Efterforskningar visade snart att det r�rde sig om kyndelsporre 
Chaenorrhinum origanifolium, en f�rh�llandevis pr�lig sl�kting till sm�sporre. Arten var tidigare 
aldrig funnen i Sm�land och fyndet var det andra eller tredje i Sverige. 
8 mars. G�sta B�rjesson: Floran i Habo. 

G�sta redogjorde f�r sitt arbete med Floran i Habo kommun �t vilket han �gnat de senaste trettio �ren. 
F�redraget lockade 31 deltagare. Arbetet inleddes som inventering av S�dra V�tterbygdens flora. 
Detta arbete avslutades egentligen 1980, men G�sta fortsatte. Han ville h�lla sina kunskaper vid liv. 
Arbetet har publicerats i bokform och med boken finns en cd-skiva med alla fynduppgifter, 
m�jligheter att g�ra kartor, bilder �ver arter och natur samt spel d�r man kan l�ra k�nna naturen i 
Habo. Allt detta presenterades. Vi fick l�ra oss mycket om de finaste v�xtlokalerna och kommunens 
v�xtgeografi. 
29 mars. Niklas Johansson: F�redrag om interaktion mellan blommor och insekter (ca 40 deltagare).

Niklas ber�ttade om och visade bilder p� f�retr�desvis ovanliga och hotade insekter fr�n Sm�l�ndska 
h�glandet som f�r sin existens �r beroende av enskilda blommande v�xter eller hela v�xtsamh�llen. 
H�r fick vi h�ra om strimlusen, en skinnbagge som b�rfisarna, som anv�nder sina vackra f�rger till att 
skylta med sin giftighet. Han ber�ttade ocks� om h�ggspinnmalen, som spinner in ett helt tr�d och ger 
p� s� s�tt sin avkomma ett skydd under larvstadiet.
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En insekt kan ha koppling till en speciell v�xt, som t. ex. spindel�rtskinnbaggen, som finns i Kalmar, 
Kronobergs och J�nk�pings l�n och �r beroende av spindel�rt. Ginst �r p� samma s�tt v�rd f�r flera 
arter insekter. Niklas ber�ttade �ven om den stora gruppen vildbin. V�ddsandbiet �r s�llsynt och 
samlar pollen fr�n �kerv�dd. N�r det lilla biet har bes�kt �kerv�dden och fyllt sina pollens�ckar lyser 
dessa lila. �h�rarna uppmanades h�lla �gonen �ppna efter kopparsandbiet, som �r beroende av terr�ng 
med �ppen sand i kombination med �ngsv�dd.

Av olika sm�fj�rilar n�mndes den r�dlistade �kerv�ddsantennmalen. Larven �ter �kerv�dd och s� g�r 
�ven vuxna individer. Denna insekt finns p� 15 lokaler i J�nk�pings l�n. Detta �r lika med h�lften av 
den svenska populationen.

M�nga skalbaggar �ter pollen som det finns i �verfl�d. Fj�rilar g�r �t mycket energi och vill ha nektar. 

Sandgr�sfj�rilen �r en kustbunden art, som har en skyddsf�rg som �r anpassad till stenig terr�ng. Den 
f�rekommer i grustag i inlandet och intressant nog i J�nk�pings l�n. Den fascinerande majbaggen �r 
som larv parasit p� bin. Majbaggen tas emot av bisamh�llet, men v�l d�r �msar den hud och utvecklas 
till ett rovdjur och g�r l�s p� samh�llets inv�nare. I Per Brahegymnasiets samlingar finns n�gra 100 �r 
gamla fynd av majbagge, tagna i R�sl�tt. Majbaggshonan �r m�rkv�rdig s� tillvida att hon kan ha en 
enorm bakkropp fylld med �gg.

P� Repperda �ng i Vetlandatrakten f�rekommer trumgr�shoppan p� en av f� lokaler i Sm�land.
Trumgr�shoppan flyger bra, men det g�ller endast hannarna. Det �r en vacker storvuxen gr�shoppa 
som �r bunden till varma sl�nter. Niklas n�mnde ocks� att det finns sju arter av den vackra bastard-
sv�rmaren, sex av dessa �r r�dlistade. Botaniskt rika milj�er �r alltid rika insektsmilj�er. P� en fin 
sl�tter�ng i Stenberga med mycket �kerv�dd f�rekommer s�lunda sex arter bastardsv�rmare. 

Bibaggen trivs i sandtag och �r tidig med sin v�rpremi�r. Det �r en 1,5 cm stor orange insekt som 
parasiterar p� bin.

Av dagfj�rilar f�rekommer ca 65 arter i J�nk�pings l�n. Apollofj�rilen anses vara f�rsvunnen fr�n 
J�nk�pingstrakten. Svartfl�ckig bl�vinge �r v�stlig i l�net och kan �ven den vara f�rsvunnen. Den 
finns dock i V�sterg�tland. Den svartfl�ckiga bl�vingen �r knuten till f�rekomster av timjan, som 
larven �ter. Den �r �ven helt beroende av en myrart. Myran h�mtar fj�rilens larver vid timjanplantorna 
som den kalasar p� och b�r iv�g med den till myrsamh�llet. I myrornas barnkammare omvandlas 
larven till en k�tt�tare som lever p� myrans larver och �gg. I myrboet f�rpuppas den �ven. 
F�rklaringen till detta egendomliga beteende hos myrorna anses vara att de helt enkelt blir f�rvirrade 
av feromoner som svartfl�ckiga bl�vingens larver uts�ndrar.
26 april. V�rvandring i A6-omr�det med Martin Sj�dahl. 

21 peppade deltagare trotsade regn och kyla f�r att f� medverka i den hoppl�sa jakten p� v�ren. Som 
vanligt var m�let f�r v�rvandringen en blommande �rt per deltagare, n�got som gick bra b�de 2004 & 
2005 trots fler deltagare. Men med den extremt sena v�ren och nordsluttning k�ndes uppgiften minst 
sagt sv�r. Vandringen startade vid Intersport och gick upp i sluttningen �t s�der. 14 blommande �rter 
hittades och uppdraget misslyckades s�lunda med r�ge trots intensivt s�kande. De tidigblommande
�rterna var; tusensk�na, stor v�rstj�rna, nagel�rt, h�sthov, vitsippa, gullpudra, v�rl�k, skogsbingel, 
v�tarv, rysk bl�stj�rna, sn�droppe, lung�rt, v�rfryle och bl�sippa. Emellertid hittades �tminstone �tta 
arter till som var i knopp, och deltagarna f�rs�kte f�rg�ves �vertala exkursionsledaren om att b�de 
harsyran, majsm�rblomman och sval�rten faktiskt blommade.
14 maj. Anders Bertilsson: Dala socken – torr�ngar bland blommande gullvivor och bl�vivor. 

Denna utflykt lockade 19 medlemmar. Dala socken ligger i Falbygden. Anders Bertilsson guidade 
genom ett fantastiskt vackert kulligt landskap med torr�ngar med b�de blommande gullvivor och 
bl�vivor. Bl�vivor vad menas med detta, jo – det �r ett lokalt namn p� den smalbladiga lung�rten 
Pulmonaria angustifolia. Den cirka tre kilometer l�nga vandringen startade i Djupadalens 
naturreservat och fortsatte genom varierad natur, �ver alvarmarker, kalkk�rr, torr�ngar och l�vlund. 
I omr�det finns en enast�ende flora med flera rika best�nd av den s�llsynta smalbladiga lung�rten. 
Andra intressanta �rter var sm�finger�rt Potentilla tabernaemontani, grusbr�cka Saxifraga 
tridactylites, grusviva Androsace septentrionalis, rosettjungfrulin Polygala amarella, sandviol 
Viola rupestris, gr�d�dra Alyssum alyssoides och flera arter av strand- och sandmaskrosor Taraxacum 
sect. Erythrosperma & sect. Palustria.
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17 juni. Exkursion till s�dra Sm�land under ledning av Uno Pettersson (30 deltagare). 

�rets bussresa gick till det leende kulturlandskapet i V�xj�trakten under ledning av lokalguide Uno 
Pettersson. I str�lande v�der bes�kte vi en sl�tter�ng, n�ra Notteryd vid f.d. torpst�llet Tussudden, med 
mycket riklig blomning av den regionala exklusiviteten backm�ra, Galium suecicum. Sl�ttern, som 
sker med lie, sk�ts av naturskyddsf�reningen. Sl�ttern �r en f�ruts�ttning f�r att den mycket fina 
�ngsfloran ska finnas kvar. S�llan har man sk�dat blommande sommarfibbla i s�dan m�ngd. Om vi 
dessutom n�mner backvicker, �kta h�skallra, svinrot, sl�ttergubbe, sl�tterfibbla och kattfot s� f�rst�r ni 
att det var en fin �ng.

P� promenaden fr�n bussen till �ngen passerade vi st�rda marker som var rest efter ett skjutf�lt och rik 
l�vskog. Som p� alla milit�ra skjutf�lt fanns h�r ocks� en f�r trakten speciell flora. En rolig upplevelse 
var dv�rglinet Radiola linoides, med betoning p� dv�rg, som endast s�gs av de deltagare som hade 
stark lupp. Buskskiktet var t�tt och dominerades av den f�r Sverige endemiska svensk h�ggmispel, 
Amelanchier confusa. I s�dra Sm�land �r denna art mycket vanlig medan vi i norra delen n�stan enbart 
finner vanlig h�ggmispel, A. spicata. 

Efter en lunch p� Hiss� norr om V�xj�, och ett kort och mindre lyckosamt stopp i V�xj� p� jakt efter 
den s�llsynta �ngsfibblan, Pilosella aurantiaca ssp. dimorpha, fortsatte resan till Osaby s�teri som �gs 
av Naturskyddsf�reningen. H�r l�mnade Lars-Erik Apelqvist en kort presentation av Osaby och sedan 
f�ljde en vandring i g�rdsmilj�n och omr�dets strand�ngar ledd av Uno Pettersson.
18 juni. De vilda blommornas dag. 

Detta var fj�rde �ret detta samarrangemang med �vriga nordiska l�nderna gick av stapeln. I �r var 
v�dret ruskigt varmt och f�rmodligen var det f�rklaringen till ett l�gre deltagarantal i �r. �ven i �r 
h�lls hela sex blomstervandringar i S�draV�tterbygden.

Taberg med omgivningar. Ledare: Hans Thulin

Rocksj�n. Ledare: Ragnar Lernedal & Marianne Ryd�n

Gr�nna med omnejd. Ledare: Ann-Marie Helgelin

Bankerydstrakten. Ledare: Magnus Thorell 

Habo. Ledare: G�sta B�rjesson

Mullsj�, �ngsnyckelk�rret. Ledare: Anders Bertilsson
12 aug. Exkursion till klockgentianans rike med Margareta Edqvist. 

�tta deltagare lockades av denna utflykt till sydv�stra l�nsdelen. Klockgentianan f�revisades i Ett� 
naturreservat. I Sm�landsstenar, vid hembygdsg�rden, m�tte Kerstin Johansson, Kruvebo, Burseryd 
upp f�r att ta hand om den fortsatta guidningen. Vid hembygdsg�rden fick vi se n�gra blommande 
hedblomster som lyckats klara sig undan sl�ttern. Kerstin ledde oss vidare till ett, f�r l�nge sedan, 
�vergivet grustag utanf�r Sm�landsstenar. H�r fick vi se rikligt med strandlummer som var 
huvudattraktionen. Vi fick ocks� tillf�lle att se andra typiska arter i s�dana h�r v�stliga lokaler som
sm�silesh�r, bl�t�tel, klockljung och borstt�g.

I V�ster�n tittade vi p� den st�tliga ormbunken safsa samt flyts�v som har en lokal utbredning h�r i 
v�ster. Exkursionen avslutades i Kruvebo d�r vi tittade p� krypfloka i en sj�kant.
2 sept. Sj�str�nder i Sandhem med Anders Bertilsson. 

F�rsta anhalten f�r de sju deltagarna var Br�nnerisj�n (Dintestorpasj�n). Denna sj� har ett h�gt pH 
(omkring 8). Vi vandrade vid strandkanten och anv�nde �ven en roddb�t f�r att finna s� m�nga v�xter 
som m�jligt. Vi fann j�ttegr�e som enligt exkursionsledaren Anders Bertilsson planterats in 1897. Vi 
granskade grovnate, som tar upp kalciumkarbonat (CaCO3) ist�llet f�r koldioxid (CO2). Den �r d�rmed 
kalkrik och ogillas av kanadag�ss. �vriga arter p� lokalen var kransslinga, trubbnate, trindstarr, 
vattenaloe och strandklo.

N�sta sj� vi bes�kte var Grimstorpasj�n. H�r fann vi nicksk�ra, valldaggk�pa, gul sv�rdslilja, r�dbl�ra, 
toppd�n, tr�dt�g, spr�ng�rt, besks�ta och svalting.
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Sista sj�n f�r v�rt intresse denna dag var Mullsj�n. F�ljande arter noterades: kn�ckepil, h�rslinga, 
strandpryl, strandranunkel, braxengr�s, notblomster, toppl�sa, kabbleka, k�rrs�lting, gr�snate, en 
kransalg, syl�rt och bl�gr�nalgen Nostoc zetterstedtii. Exkursionen avslutades vid Friluftshotellet i 
Mullsj� och vi v�nde n�jda hem�t efter en h�rlig dag.
11 okt. EnarSahlin: Ryska Karelen och den fennoskandiska florans �stgr�ns.

Enar Sahlin ber�ttade och visade bilder fr�n en resa i Ryska Karelen dvs. omr�det fr�n Ladoga upp till 
Vita havet. Enar �r v�xtgeografiskt intresserad och f�redraget handlade till stor del om skillnader och 
likheter med den flora som vi �r vana vid. Vi r�rde oss i brytningszonen mellan den fennoskandiska 
och ryska floran. Vi fick en historisk genomg�ng av hur omr�det indelats och avgr�nsats av olika 
v�xtgeografiska auktoriteter. Ut�ver detta fick vi insyn i ett �lderdomligt landskap som i vissa delar 
ger en bild av hur det kan ha sett ut h�r hos oss p� 1940-talet. I stora delar f�ref�ll landskapet dock 
vara �vergivet och igenv�xt. 

Karelen �r m�h�nda ett "diffust begrepp" f�r m�nga — det �r ett av Finlands gamla landskap, men 
samtidigt har sedan medeltiden stora delar av Karelen lytt under Ryssland.                                        
Efter en genomg�ng av Karelens historia och biogeografiska avgr�nsning visades ett urval av mera 
intressanta naturtyper fr�n Karelen, bl.a. sandiga torrbackar, n�ringsrika vattendrag, "Aconitum-
lundar", kalkrika h�llmarker (ofta med drakblomma), rikk�rrskomplex omv�xlande med sumpskog 
samt inte minst de ber�mda strandbrinkarna invid floden Kumsa, d�r relikten strandtrav Arabidopsis 
petraea har sina enda �stfennoskandiska f�rekomster. Vi fick �ven en inblick i de sorgliga resterna av 
det karelska kulturlandskapet i omr�det, till stor del medvetet f�rst�rt av Sovjetstaten, nu mestadels 
�vergivet och igenv�xande. 
Bilder visads p� arter som kan utpekas som speciellt karelska, bl.a. strandtrav och doftk�rvel 
Chaerophyllum aromaticum. 20 medlemmar hade letat sig till Allianskyrkan denna kv�ll.
8 nov. Fr�n Sm�lands tr�dg�rd till Jardin Botanico Canario med Karleric Eiderbrant.

Den 8 november tr�ffades drygt 25 medlemmar f�r att lyssna till en f�rel�sning av Karleric Eiderbrant. 
�mnet f�r kv�llen var Eric Sventenius. Eric Sventenius f�ddes 1910 i Skir� socken och kom att spela 
en viktig roll i skapandet av den botaniska tr�dg�rden p� Gran Canaria. Redan vid 17-�rs �lder b�rjade 
han studera jordbruk och blomsterodling. Hans stora intresse f�r v�xer tog honom genom Europa bl.a. 
till Lugano och Prag. Under tre �rs tid vistades han i klostret Montserrat, d�r han bland annat l�rde sig 
latin. I b�rjan av 1950-talet b�rjade arbetet med den botaniska tr�dg�rden p� Gran Canaria. Den 
botaniska tr�dg�rden �r 27 hektar och inneh�ller en m�ngd olika v�xter, bland annat 1000 olika 
kaktusarter. Idag fungerar tr�dg�rden i f�rsta hand som en undervisningstr�dg�rd och genbank med 
laboratorium. Eric Sventenius hann uppt�cka 68 olika arter som delvis b�r hans namn. Globularia 
sarcophylla Svent. �r bara en i m�ngden. Under kv�llen fick vi �ven se prov p� Sventenius vackra 
egenh�ndigt m�lade bilder p� sina �lskade blommor. Till v�ren kan vi se fram emot en artikel om Eric 
Sventenius i Svensk Botanisk Tidskrift. Vill du bes�ka tr�dg�rden ligger den n�ra Tafira Alta p� Gran 
Canaria. En annan m�jlighet �r att bes�ka tr�dg�rden via datorn; www.norwegen1.com/
/grancanaria/JardinBotanico/JardinBotanico.htm
29 nov. Medlemmarnas afton. 

Medlemmarnas afton lockade 27 deltagare varav tv� visade bilder. Lars Strid inledde med att visa 
n�gra bildspel fr�n v�ra resor de senaste fyra �ren, trevliga minnen v�cktes till liv. 

D�refter visade Johanna Petersson bilder och ber�ttade om en m�nadsl�ng resa till Borneo. Resan som 
ingick i en kurs i tropisk ekologi verkade ha inneh�llit det mesta. Johanna visade bilder p� s�v�l natur 
som kultur, men det som gjorde f�redraget speciellt var alla de insikter i naturens komplexa samband 
som vi delgavs. Vi fick bl.a. l�ra oss mangrovetr�skens och regnskogens ekologi, om Durian – kungen 
bland frukter - som inte f�ll Johanna s� v�l i smaken, om Rafflesian, v�rldens st�rsta blomma som
stinker as och s�llan blommar samt hur stryparfikusen stryper sitt v�rdtr�d. P� Mount Kinabalu, 
sydostasiens h�gsta berg, v�xer flera arter kannrankor Nepentes, speciella k�tt�tande v�xter. P� 
Borneo finns ocks� v�xter med s�rskilda anpassningar i form av s�v�l barrtr�d med ”l�v” som l�vtr�d 
med ”barr”. Vidare fick vi se bilder p� en sorts guckusko som i samlarledet skulle kosta 25 000 kr f�r
en enda planta, och visst var den vacker men �nd�…. Vilda elefanter, orangutanger, n�sapor och 
havssk�ldpaddor var n�gra av de djur som vi via Johanna fick n�rkontakt med.
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