Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening
Exkursionsprogram 2021 – 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. Vi arrangerar ingen samåkning men
har försökt lägga exkursionerna så att man kan nå dem även med allmänna kommunikationer.
• Deltagande i exkursion ska anmälas till Johan Grudemo, 0725-032320, gärna med sms (obs, ring
ejdagtid på vardagar) eller till exkursionsledaren om så anges i texten nedan. Ange vilken exkursion
det gäller, namn och telefonnummer. Troligen har vi 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.
•Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och
anteckningsbok!
•Ta med matsäck – även på kvällsturerna, om du så önskar.
•Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med.
•Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Lasse Johnson (0767-668220), Peter
Laudon (0706-520911) eller direkt till exkursionsledaren.

Tisdag 10 augusti: Kvällsexkursion längs Nordre älv under ledning av Hans Starnberg
och Uno Unger. Vi vandrar ca 1,5 km utmed Hisingsstranden strax söder om Kornhalls
färja. I den frodiga strandvegetationen hoppas vi finna vattenstånds, vattenskräppa,
rörsvingel, stallört, tiggarranunkel och höstlånke; den sistnämnda på sin för närvarande
enda kända växtplats i Bohuslän. Vi kommer också att passera en bergknalle med
intressant torrängsflora, som tre fetknoppsarter, brudbröd, sandlök och trift. Stövlar
rekommenderas liksom kvällsfika. Samling vid busshållplatsen Kornhalls färja kl 18:00.
Buss 37 går från Hjalmar Brantingsplatsen kl 17:26 (kontrollera tiden). Obligatorisk
anmälan senast 8 augusti till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms.

Lördag 14 augusti: Skärgårdsexkursion till nordvästra Öckerö ledd av Erik
Ljungstrand. På sandstranden vid Hjälvik kan vi hoppas se bl.a. strandskräppa och
sodaört, i fuktsvackorna innanför dvärglin och knutört, och ute på udden norr därom
strandvallmo, strandkål och strandmalört. Vi fortsätter norrut mot Alkeviken och
studerar havsstrandens flora; om tiden räcker till avslutar vi vid Hummerviken och Stora

Kärrsvik med Rördammen. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Lilla Varholmens
färjeläge kl. 10:00 (färjan till Hönö Pinan avgår kl. 10:10) och på parkeringen vid
Hjälviks badplats kl 10:45. Obligatorisk anmälan senast 12 augusti till Johan Grudemo,
0725-032320, helst med sms.

Tisdag 17 augusti: Traditionell stadsvandring genom Göteborgs innerstad under
ledning av Erik Ljungstrand. Än en gång vandrar vi på stenstadens gator för att
beskåda vad grönt där kan finnas. Nya arter dyker upp varje år, men blott få av dem
blir beständiga, och stundom försvinner även gamla bekanta. Murruta, rödmalva och
pilblad borde dock kunna utlovas. Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30.
Stövlar ej nödvändigt. Obligatorisk anmälan senast 15 augusti till Johan Grudemo,
0725-032320, helst med sms.

Lördag 21 augusti: Exkursion till Hökensås, området kring Falks grav, under ledning
av Gösta Börjeson. En näringsfattig lavtallskog som sedan 1975 utgör naturreservat.
Artfattigt men rymmer en del exklusiviteter som mellanlummer, cypresslummer,
mosippa, ryl och bergtall. Promenad 3-4 km i lätt terräng. Samlingsplats parkeringen
vid Falks grav (RT-90 koordinater 6435443 1400414) kl. 10:30. Obligatorisk anmälan
senast 19 augusti till Gösta Börjeson, 0705-957096.

Onsdag 25 augusti: Sensommarexkursion till Stora Amundön med Aimon Niklasson.
På denna mycket varierande ö finns betade strandängar, äldre kulturspår, hedar, skog,
alkärr och klippstränder. Vi funderar över skillnaden mellan en betesäng och en
slåtteräng. Av växter hoppas vi få se bl.a. råttsvans, gaffelbräken, stallört och rödsäv
samt den äntligen återfunna engelska fetknoppen (först funnen här av Vilhelm Gillner
för mer än 50 år sedan). Vi kommer även att titta på en del mossor och lavar. Ca 1 km
vandring i mest lätt terräng. Samling vid bron över till Stora Amundön kl. 18:00. Buss
ankommer på andra sidan betalparkeringen. Obligatorisk anmälan senast 23 augusti till
Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms.
Söndag 29 augusti: En exkursion i Slottsskogen ledd av Johan Ennerfelt, där vi tittar
på minor, galler, gnagspår och andra tecken på att det finns många varelser i naturen

som lever på, av och inte minst inuti växter. Bakterier, virus, svampar, kvalster,
myggor, skalbaggar, fjärilar med flera orsakar galler och andra spår på växter. En
återkommande spännande exkursion. Ca 4 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid
spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården kl. 10:00. Obligatorisk anmälan senast 27
augusti till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms.

Ev svampexkursion i slutet av september annonseras i nästa nummer.

Ev ruderatexkursion annonseras på hemsidan och med mailutskick.

Söndag 10 oktober: Förmiddagsexkursion till Botaniska trädgården. Trädgårdens
lavflora har nyligen inventerats varvid många intressanta fynd gjordes. Under ledning av
Lars Arvidsson tittar vi på några av dessa. Vi rör oss i miljöer som ligger nära entréplan,
botanhuset, och restaurangen. Förhoppningsvis får vi se t.ex. getlav, mussellav, sydlig
blekspik, mångsporig citronlav, elegant sköldlav m. fl. Samling vid Institutionen för
biologi och miljövård kl. 10.00. Obligatorisk anmälan senast 8 oktober till Johan
Grudemo, 0725-032320, helst med sms.

