Välkommen att ta del av

Botan iska Sä llska pet s

program
för hösten & vintern 2019 – 2020

En ny höst är nära förestående, och därmed en ny inomhussäsong i Botaniska
Sällskapet. Programmet har som vanligt stor spännvidd, från medlemmarnas
egna exotiska eller lokala exkursioner till djupdykningar i äldre tiders
brukande av och föreställningar om växterna.
Observera att föreningsmötena från och med oktoberträffen äger rum
i Allianskyrkans lokaler med adress Östra Storgatan 56. Kaffeserveringen
erbjuds där som vanligt i församlingens regi. Välkomna!

Onsdagen 30 oktober kl.19. 00 i Allianskyrkan. Södra Vätterbygdens orkidéer.
Orkidéexperten Mikael Gustafsson berättar om de arter som växer i trakten.
En presentation av vanliga såväl som sällsynta orkidéer i Södra Vätterbygden, samt de olika
arternas krav på sin växtplats. Området har 20 vildväxande orkidéarter i olika miljöer. Man hittar
dem på mossar, i fattiga kärr, i rika kärr, i lövskogar och barrskogar. Några växer på kulturmarker,
betesmarker eller slåtterängar. De flesta vill ha kalk i marken för att kunna trivas. Mikael har
studerat dem alla och berättar om deras ekologi och utbredning.
Kontaktperson Magnus Thorell, tel. 036 – 37 22 35. E-post: magnus.thorell@telia.com

Onsdagen 20 november kl. 19.00 på Jönköpings läns museum. Fri entré.
Från trädgård till grav – växterna i lundabiskopen Peder Winstrups kista.
Per Lagerås berättar om en märklig gravläggning från 1680.
År 2013 deltog Per i ett tvärvetenskapligt projekt till följd av att Lunds domkyrka fått tillstånd att
flytta biskop Peder Winstrups kvarlevor för att begravas på Norra kyrkogården. Vid undersökningen
av kistan upptäcktes att den mumifierade och välbevarade kroppen vilade på en bädd av växter.
Materialet har analyserats och artsammansättningen ger spännande inblickar i dåtida begravningstraditioner och föreställningar om döden, samtidigt som det bidrar till diskussionen om vad som har
lett till mumifieringen av kroppen. Växterna ger oss också en sällsynt glimt av ett hushåll och en
stadsträdgård i 1600-talets Lund.
Per Lagerås är paleoekolog och har bland annat medverkat i flera arkeologiska undersökningar i
Jönköpings län.
Samarrangemang. med Jönköpings läns museum.
Kontaktperson Agneta Åsgrim Berlin, tel. 0722 – 09 40 20. E-post: agneta.asgrim@gmail.com

Onsdagen 4 december kl. 19.00 i Allianskyrkan.
Medlemmarnas afton.
Denna kväll är som vanligt alla varmt välkomna att dela med sig av årets växtfynd
och botaniska upplevelser.
Du kan ta med dig digitala bilder på USB-minne, pressade växter eller annat intressant.
Anmäl ditt bidrag några dagar i förväg.
Kontaktperson Marianne Rydén, tel. 070 - 719 31 23. E-post: marianne.ryden@comhem.se

Onsdagen 22 januari kl. 19.00 i Allianskyrkan. Naturvårdsarter i skogen.
Johan Nitare presenterar sin nya bok "Skyddsvärd skog".
Johan arbetar sedan många år som ekolog på Skogsstyrelsen och är en auktoritet inom svensk
naturvård. Boken är inget mindre än en naturvårdsbibel och ett måste för alla som vill lära sig
konsten att läsa naturen. På nästan 600 sidor och med drygt 800 bilder beskrivs kärlväxter, mossor,
lavar och svampar som kan användas som indikatorer på skyddsvärd skog. I boken finns även
beskrivningar av olika biotoper och deras behov av skötsel. Ikväll får vi ett smakprov på allt detta.
Kontaktperson David Ståhlberg, tel. 070 – 286 36 74. E-post: david_stahlberg@hotmail.com

Onsdagen 19 februari kl. 19.00 i Allianskyrkan.
Botaniska Sällskapets årsmöte & Några bilder från Siciliens flora
Efter årsmötesförhandlingarna berättar Magnus Thorell om växter som sågs på Lunds botaniska
förenings orkidéresa våren 2019. Sicilien räknas som ett av Europas orkidérikaste områden, men
även den övriga floran är artrik. Ön har ungefär lika många vilda växtarter som Sverige.
Denna kväll bjuder föreningen traditionsenligt på fika.
Kontaktperson: Göte Bengtsson, tel. 070 - 659 48 10. E-post: gote.bengtsson@telia.com

Onsdag 18 mars kl. 19.00 i Allianskyrkan.
Staffan Nilsson. Pepparholm - 20 år av botaniska studier.
Staffan från Lunds Botaniska Förening tar oss med till denna konstgjorda danska ö i Öresund,
vilken byggdes upp i samband med Öresundsbron. Botanister från LBF har från år 1999, när
Pepparholm var i stort sett helt kal, besökt ön några gånger per år och noggrant dokumenterat vilka
växter som dykt upp. Vissa växter har varit tillfälliga medan andra anpassat sig väl till den karga
miljön och blivit bofasta. Somliga har även visat sig vara invasiva, bland annat har havtorn bildat
täta buskage. De senaste åren har även kotula snabbt spridit sig. Öns vegetation har hittills lämnats
för fri utveckling, förutom buskröjning utefter vägarna. Totalt har mer än 550 växtarter hittats på ön.
Kontaktperson Lennart Persson, tel. 070 - 360 29 21. E-post: lenper51@gmail.com

Årsavgiften för 2020 är 100 kr, ungdom under 20 år 10 kr. Plusgirokonto 3 08 61-9. Glöm inte att skriva
vem avgiften gäller. Meddela aktuell e-postadress till Lennart Persson, lenper51@gmail.com så får du
påminnelser om våra aktiviteter och informationsblad via e-post.
Besök oss på Facebook ”Botaniska Sällskapet Jönköping” samt på vår hemsida www.botaniska-jonkoping.se
Vi samarbetar med Kultur och Fritid Jönköpings kommun och Studiefrämjandet

