Vilda blommornas dag söndagen den 15 juni 2014
De Vilda Blommornas Dag arrangeras årligen av Svenska Botaniska Föreningen, i år för trettonde gången, och tanken är att människor
ska få möjligheten att upptäcka, lära känna och glädjas åt den mångfald av vilda växter som vår natur bjuder på, och på så sätt få en
härlig naturupplevelse. Vi har här samlat de arrangemang som genomförs i Skåne i samverkan med Lunds Botaniska Förening, lokala
Naturskyddsföreningar och länsstyrelsernas naturum.
De flesta arrangemangen är kostnadsfria och du hittar säkert något som passar just dig. Välkommen!
Kristianstad
Lyngsjön. Anders Johansson
leder vandringen. Samåkning från
naturumsparkering kl 10.00 eller
samling vid Lyngsjön kl 10.20.
Kontakt: Anders Johansson tel
070- 577 63 12

Bromölla

Föreningen. Sätt på er grova skor
eller stövlar och tag med fika.
Samling vid parkeringen på Rodervägen. Samåkning från Olympiaskolan kl. 17.15. Kontakt: Jan-Erik
Hederås tel. 0768-161306.

Kullabygden

Siesjön. Barbro Ahlner leder
vandringen. Samåkning från samåkningsparkeringen vid väg 116
(Dalaskolorna) kl 10.00 eller samling vid Siesjövägens slut. Kontakt:
Barbro Ahlner tel 076- 844 55 27
eller 0456-23385

En vandring på stranden vid
Margreteberg, där vi studerar den
rikliga och intressanta floran. Bra
att ha med är flora, lupp och fika.
Samling: P-platsen vid Margretebergs badplats. Upplysningar
genom: Kerstin Persson 0762-766
620 och Gun Pfern 0737-709 901.

Åhus

Klippan

Golfbanan i Åhus. Kjell-Arne
Olsson och Carina Wettemark visar de sandiga markernas speciella
flora. Samling vid golfbanans parkering kl 14.00 Kontakt: Anders
Sigfridsson tel 044-24 37 38

Bjäre
Fältvandring med botanisten Mats
Gustafsson. Bjärekusten är som
vackrast vid Gröthögarna och i år
går vandringen dit. Samling: kl
10.00, vid Dalens parkeringsplats.
Information: Gunilla Abrahamsson, 0738 52 09 00

Eslöv
Vi träffas för samåkning från
Föreningstorget kl 9.00 och ca
9.15 vid affären i Stockamöllan. Vi
gör det som vanligt under Bengt
Nihlgårds kunniga och engagerade
ledning. Vi räknar med att vara
ute under förmiddagen. Vi gör
ett besök vid Fångeröds mosse, en
närbelägen lokal vid Rönneå och
skogspartier i närheten. Vandringen kommer bitvis att vara mycket
blöt, varför stövlar är ett måste.
Glöm inte ta med fika och goda
vänner. Kontaktperson: Britt-Marie Hansson 0413-136 03, epost:
ebmh2001@gmail.com

Helsingborg
Blomstervandring längs Vegeån
och Skäldervikens strand i samarrangemang med Svenska Botaniska

Klippanbygden Naturs vandring
blir i år någonstans runt Klippan
under två till tre timmar. Glöm
inte fikakorgen. Samlingsplats:
Parkeringen vid Spångens Gästis
kl. 09.30

Lomma-Bjärred
Med Roland Svensson och Bengt
Carlsson som ledare beskådar vi
den intressanta flora som växer på
Gyllins ängar. Vandringen tar ca
2 timmar. Passa på tillfället att se
både vanliga och ovanliga växter i
er närmiljö. Samarrangemang med
Svenska Botaniska Föreningen.
Tag med: Fika, flora och lupp.
Samling: Lomma busstation kl.
9.40 eller Bjärred centrum 9.50.
Slutstation är P-plats vid Löddesnäs fågeltorn 10.00. Ansvarig:
Bengt, 046-29 37 30

Lund
Blomstervandring. Ta med fika
och stövlar om det behövs. Besök
föreningens hemsida www.sbf.c.se
eller håll utkik i lokalpressen.
Kontaktperson: Leif Runeson, tfn
046 139131.

Österlen
Det blir en utflykt till Davids kärr,
som ligger i ett kuperat område
strax söder om landsvägen mellan
Maglehem och Lillehem. Det
är en hagmark med torräng och
kalkfuktäng. Här hittar man olika

orkidéer, starrarter och mossor som
t.ex. späd skorpionmossa. Området ligger ca 1.8 km väster om
Maglehem. Samåkning lämplig.
Medtag: Fika och kom ihåg att ta
lämpliga skodon för promenad
i fuktig terräng. Kontaktperson:
Margareta Wirén 0414-13115 eller
070- 5356199 Ring för samåkning!

Färs (Sjöbo)
Vi gör det i samarbete med Lunds
Botaniska Förening. I år besöker
vi Heinge strövområde, ett kärt
gammalt utflyktsmål som är mycket variationsrikt med hagmark,
bokskog, kärr och öppet vatten.
Stövlar rekommenderas. Ta gärna
med fika och om ni har, en flora.
Väl mött!
Tid: Söndagen den 15 juni kl.
10.00
Samlingsplats: ICA Kvantums
p-plats, Sjöbo
Kontaktpersoner: Rune (Lunds
Botaniska förening) och Karin
(0416-15120, 070-6360917)

Vemmenhögsbygden
Söndagen den 15 juni kl. 09.30
träffas vi på Skurups torg för samåkning till Skramlan. Här tar Britt
med oss runt på ängar i jakten
på blomsterprakt. Här finns inte
bara blommor, utan även fåglar
och djur. Medtag egen fika, stövlar
kan vara bra ifall gräset är fuktigt.
Kontaktperson: Britt Andersson
070-264 35 88

Svedala
Vi tittar på blommor på vår mosse,
Hunneröd. Ta med kaffekorg.
Samling: Sporthallens parkering
kl.10.00. Ansvarig: Knut Nilsson,
tel. 070-154 14 80.

Tomelilla
Vi vandrar på ängarna vid Gyllebosjön. Lennart Bengtsson hjälper
oss med namnen på alla växter vi
finner. Medtag fika och stövlar.
Samling vid folkhögskolan 09.00
eller vid badplatse vid Gyllebosjön
09.30. Kontakt: Lennart Bengtsson 0417-127 87

Trelleborg
En ensam liten marviol nere vid
stranden eller sandvita, bocktörne,
blåmunkar. . . Tredje söndagen i
juni kollar vi vilda blommor. Blir
det i vanlig ordning 75-80 olika
arter? I år väljer vi Smyge för vår
exkursion. Samling: Söderslättsgymnasiet kl. 9 och 20 minuter
senare vid reningsverket i Smyge.
Kontakt: Majwi Rosquist, tfn
0410-167 95

Falsterbo
Vilda blommornas dag. Blomstervandring i Arrie frilufts-område
under ledning av Anna Kron Wedeberg. Medtag fikakorg. Samling
på parkering vid den gamla industribyggnaden på vägen mellan
Arrie och Törringelund. Kontakt:
info@falsterbonaset.se

Ystad
De vilda blommornas dag. Vi
studerar blommor i Skarvikens
bete. Ta med kaffe och stövlar.
Avfärd från Ystads Stadsbibliotek
kl 09:00. Frågor till Helén Nilsson
0733-645 680.

Örkelljunga
De vilda blommornas dag.
Blomstervandring i Pinnåområdet. Samling vid Landisbanan
kl. 09.00. Ansvarig: Zigge - leif.
sigbo@telia.com

