Botaniska Föreningen i Göteborg &
Västergötlands Botaniska Förening
Exkursionsprogram 2022 – Del 2
För exkursionerna gäller:
•
•

•
•
•

•
•

Med tanke på pandemin är det inte säkert att vi kan genomföra alla planerade exkursioner. De kan ställas
in med kort varsel. Det krävs anmälan för att få deltaga.
Deltagande i exkursion ska anmälas till Johan Grudemo (0725-032320, gärna med SMS, obs ring
ej dagtid på vardagar) eller till exkursionsledaren/annan om så anges i texten nedan. Ange vilken
exkursion det gäller, namn, telefon. Vi kan ha ett begränsat deltagarantal. Endast de som är anmälda kan
informeras om sena ändringar i programmet eller om exkursionen skulle behöva ställas in (kontrollera
gärna även på www.bfig.se eller Botanik i Väst på Facebook). Anmäl dig helst inte mer än en vecka i
förväg, om inget annat anges i texten nedan.
Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och anteckningsbok!
Ta med matsäck – även på kvällsturerna, om du så önskar.
Vi hoppas kunna arrangera samåkning, men aktuell information ges efter anmälan. Margreteberg används
ibland som samlingsplats och är en ljusgul trävilla belägen på Margretebergsgatan 4 och västsydväst om
hållplatsen Botaniska Trädgården, bort mot Slottsskogsvallens idrottsplats. Rekommenderad ersättning
till bilägaren är 28 kronor per mil, att fördelas mellan alla i bilen (alltså även föraren), om inte annat har
avtalats.
Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med, men vid i programmet angivet
begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.
Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Lasse Johnson (0767-668220), Peter Laudon
(0706-520911) eller direkt till exkursionsledaren.

Söndag 2 oktober: Jordstjärneexkursion i Kinne härad (371 km2), där elva
jordstjärnearter har hittats, ledd av Olof Jansson. Nio av dessa (däribland mörk, hårig,
rödbrun och sträv) får vi se denna dag. Vi besöker också de tidigare växtplatserna för
blom- och hög jordstjärna. Dessutom får vi se hur jordstjärnor kan klättra i träd och växa
i träd. Vi avslutar med stäppjordstjärnans tidigare växtplats vid Ekudden i Mariestad.
Jordstjärnedoktorn Stellan Sunhede deltar. Samling vid Källby kyrka i Kinnefjärdings
härad kl. 9:30. Exkursionen beräknas pågå till cirka kl. 18:30. Anmälan senast 29 september
till Olof (0705-690386). Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och
Götene-Kinnekulle Naturskyddsförening (med flera).
Söndag 23 oktober: Lavexkursion till Tofta (väster om Kungälv) med Lars
Arvidsson och Svante Hultengren. Under dagen besöker och utforskar vi området kring
Tofta naturreservat i Lycke socken. Vid Tofta herrgård växer en del äldre ädellövträd
av alm, ask, lind och lönn, och vid uppfarten mot herrgården finns en vacker almallé
(dessvärre angripen av almsjukan). Här växer bland annat rariteter som almorangelav,
kraterorangelav, mörk kraterlav, röd pysslinglav och dvärgrosettlav. Efter att ha kikat
lite på denna exklusiva lavmiljö beger vi oss till naturreservatets parkering och utforskar
därefter lavfloran på strandklippor och hällmarker utanför Äggdal – en av lichenologer
tämligen outforskad plats. Samling på parkeringen vid Tofta herrgård kl. 10:00. Anmälan
senast 21 oktober till Johan Grudemo (0725-032320, helst med SMS).

Exkursion till Kreta 2023
Johan Grudemo och Lasse Johnson planerar att ordna en exkursion till Kreta för medlemmarna i de botaniska föreningarna. Resan kommer att vara 7-10 dagar (beroende på
flygmöjligheter) i påsktid 2023, d.v.s. under perioden 7-16 april. Innan planeringen görs
är det viktigt att veta om det finns intresse att delta. Om du vill göra en intresseanmälan
ska du göra det via e-post till johan.grudemo@hotmail.com helst senast söndag 25 september. Resan kommer att börja i Chania vilket betyder att deltagarna ska köpa sin egen
flygbiljett efter förslag från reseledarna.

Möjlig Kreta-art, Ebenus cretica.

Möjlig Kreta-art, Paeonia clusii.

