Botaniska Föreningen i Göteborg
Program för perioden januari – februari 2022
Torsdag 27 januari, kl. 19: Bokauktion. Donerad botanisk litteratur från ett antal av våra medlemmars
bibliotek, i synnerhet från Anders Bertilssons, kommer att auktioneras ut av Lars Arvidsson. Auktionen äger
rum i sal 1 på Botanhuset. En möjlighet att granska böckerna i förväg erbjuds från kl. 18:00. Det går inte att
inlämna några skriftliga bud i förväg, utan endast att ropa själv (eller genom ombud). Endast kontant betalning
på plats accepteras och inropad litteratur skall medtagas direkt. Observera att denna begivenhet endast är
öppen för medlemmar i BFiG.
Torsdag 24 februari, kl. 19: En resa till Guyana med indianernas orörda regnskog. Vi får höra Ragnhild
Crawford berätta om en resa som hon och hennes man Neil gjorde mot slutet av torrtiden (= våren) 2018. De
bodde under delar av resan i olika indianbyar djupt inne i regnskogen, vilket gav dem möjlighet att få se
intressanta växter, fåglar samt andra djur, som kan vara svåra att se på andra håll i Sydamerika. Bland annat
sågs flera exotiska passionsblommor Passiflora spp. och den egendomliga “Rose of the Mountain“, Brownea
grandiceps agg. De var även uppe i Guyanas högland, urbergsskölden som är känd för sin annorlunda
växtlighet och sina fantastiskt höga vattenfall; här sågs bl.a. stora “tankbromeliacéer“, vilka har omfattande
akvatiska “ekosystem“ mellan sina blad. Stäppområdet nere i södra Guyana besöktes också; där sågs t.ex.
jättenäckrosen Victoria amazonica, Guyanas nationalblomma, och den märkliga jättemyrsloken. Kring
huvudstaden Georgetown i norr förekommer också många intressanta, företrädesvis införda arter, i all
synnerhet från Indien.

LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botanhusets (f.d. Botaniska institutionens) föreläsningssal
på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg. Tyvärr går det inte att ställa upp husets entrédörr i samband med
mötena, men någon medlem kommer att finnas i närheten av entrédörren för att släppa in dem som kommer i
tid. Om du skulle råka bli försenad till ett föredrag kan du knacka på föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför
backen till vänster från entrén), så kommer det snart någon och öppnar för dig.
ALLA är välkomna till föredraget härovan, vilket arrangeras av Botaniska Föreningen i Göteborg, även de
som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till
medlemmarna. Vi samarbetar dessutom med Studiefrämjandet.

