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Rindi erhåller du antingen genom att bli medlem i Gotlands Botaniska Förening (att
bli medlem kostar 100 kr/år för den som bor i Sverige, 150 kr/år för den som bor i
utlandet och inte betalar genom svenskt postgiro) eller genom att prenumerera
(samma pris som för medlemskap). Familjemedlem betalar 25 kr/år. Föreningens
postgiro är 68 36 66-2. (OBS! Betalning med check accepteras ej!)
Adressen är: Gotlands Botaniska Förening, c/o Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan
14,621 42 Visby.
Gotlands Botaniska Förening
är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om
Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland
allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.
Dessa mål söker föreningen förverkliga bl.a. genom att verka för utforskandet av
Gotlands flora,att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av botaniskt
betydelsefulla naturskyddsfrågor, att utge tidskriften Rindi och även på annat sätt
informera om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter samt genom att
arrangera exkursioner och sammankomster.
Styrelse
Ordf.
V. ordf.
Sekr.
Kassör
Övriga

Jörgen Petersson,Humlegårdsvägen 18,621 46 Visby
Karin Wågström,Furubjers,620 33 Tingstäde
Gun lngmansson,Vinkelgatan 2 b,621 49 Visby
Elsa Bohus Jensen,Irisdalsgatan 14,621 42 Visby
Stig Högström,Neptungatan 21,621 41 Visby
Bo Göran Johansson,Levide,Vall,621 93 Visby
Barbro Pettersson,Sigdes, Burs,620 13 Stånga
Kerstin Gahne,Bertels 129,Stenkumla,621 95 Visby

tel 0498-21 45 59
tel 0498-27 42 66
tel 0498-27 13 43
tel 0498-21 61 92
tel 0498-21 40 63
tel 0498-26 62 04
tel 0498-48 30 04
tel 0498-26 21 44

Omslagsbilden: Vit fetknopp, Sedum album, i jäsmark mellan Stenkyrka och Ire. Foto: B. Lindberg, 17 juni 1977.
Tryck: Snabba Tryck AB, Visby 0201
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Lilla Orkideresan 2002
Från 1994 har vi varannan sommar genomfört heldagsexkursioner med inhyrd buss då
vi åkt runt på Gotland och tittat på orkideblornningen. Vid dessa tillfällen har vi sett
mängder av orkideer, både med avseende på individrikedom och på artrikedom.
Exkursionerna blev mycket uppskattade och vi har lovat att upprepa dem då och då.
Det är alltså dags igen!
Lilla Orkideresan år 2002 äger rum söndag den 7 juli kl. 9.00
Det rör sig alltså om en heldagsexkursion. Vi har ännu inte bestämt var vi kommer att
röra oss. Vi kommer att inrikta oss på högsommarens arter, som ängsnycklar,
sumpnycklar, kärmycklar... Exakt vilka lokaler som ska besökas avgörs sent, veckan
före exkursionen, eftersom det beror på hur blomningen framskridit på olika delar av
ön.
Vi kommer alltså att utgå från Visby i en inhyrd buss, som rymmer åtminstone 50
passagerare, och vi kommer att vara minst tre personer från föreningen som medverkar
som guider. Tag med matsäck och var beredda på att det blir en del vandring till fots,
inte i svår terräng dock.
Förhandsanmälan är nödvändig. Platser reserveras i den ordning som vi får in
skriftliga anmälningar. Den som anmäler sig måste vara medlem i Gotlands Botaniska
Förening men får även anmäla egna gäster till exkursionen.
Föreningens exkursioner är normalt helt avgiftsfria men för att täcka våra utgifter,
främst för busshyra, tar vi denna gång ut en avgift på 250 kr per person.
Anmäl till
Bo Göran Johansson, Levide Vall, 621 93 Visby, tel 0498-26 62 04 eller
Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 Visby, tel 0498-21 61 92
Avgiften 250 kr betalas till föreningens postgiro 68 36 66 - 2.
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Lövsprickning och blomning
på Gotland våren 2002

Under våren och försommaren 2002 kommer Gotlands Botaniska Förening att försöka
genomföra en fonologisk inventering över så stora delar av ön som möjligt för att
försöka få klarhet i vårens framskridande inom växtvärlden. Uppgifterna kommer att
ingå i det kommande verket "Gotlands Flora" (den första kompletta gotlandsfloran
sedan 1897) i kapitlet om Klimatet. Vi har fått förmånen av att en professor i meteorologi
i Uppsala lovat att svara för den meteorologiska delen. Nu gäller det för oss att kunna
få fram fonologiska uppgifter som kan matcha väderuppgifterna!

Upprop
Vi inbjuder läsarna av Rindi att deltaga - att samla uppgifter om lövsprickning och
blomning av de tidiga arterna av örter, buskar och träd. Bland lämpliga, lätt iakttagbara
arter kan vi tänka oss trädgårdens äppel-, päron-, körsbärs- och plommonträd
(blomning). Vidare också björk (lövsprickning), oxel (lövsprickning, blomning), ask
(lövsprickning), lönn (blomning), ek(lövsprickning), syren (blomning). Bland markens
örter är blomningen lätt iakttagbar bl. a. hos de allmänt spridda arterna hästhov, vitsippa,
gullviva, Sankt Pers nycklar.
Alla uppgifter är välkomna - även enstaka. Tänk på att en enstaka uppgift kan vara
en viktig pusselbit.
Uppgifterna sänds till:
Stig Högström
Neptungatan 21, 621 41 Visby
tel. 0498 - 21 40 63

Omslagsbilder från Rindi
Många av Rindis omslagsbilder finns som kort. Korten är dubbla,
tryckta på styvt papper och utmärkta som gratulationskort och
liknande. Vi säljer dem för 10 kr/st.
Det senaste omslaget som finns som kort är Staffan Rosvalls bild av
gotlandsnunneört, Corydalis gotlandica, från nr 2-3 1999.
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Bli floraväktare!

Kan Du tänka dig att hjälpa till att bevaka hotade arter på Gotland? Du är välkommen
att hjälpa till och göra en värdefull insats! Kanske finns det en lokal för en hotad art i
närheten av där du bor, där du kontinuerligt kan följa utvecklingen av arten och på så
vis dokumentera långsiktiga hot. Ta kontakt med oss så kan vi ge förslag på lämpliga
arter och lokaler!
Vi är också tacksamma för rapporter om enstaka fynd av de arter som finns på hot
listoma. Vi sammanställer årligen rapporter över dessa "ströfynd" tillsammans med
lägesrapporter från de "vaktade" kända lokalerna och lämnar dem vidare till
ArtDatabanken. Rapporterna förs också in i vårt eget floraregister för att komma med
i vår framtida "Gotlands Flora".
Karin Wågström
Furubjers, 620 33 Tingstäde
tel 0498-27 42 66

Kerstin Gahne,
Bertels 129, Stenkumla, 621 95 Visby
tel 0498-26 21 44

Öppet hus sommaren 2002
Vi har som tidigare Öppet hus-träffar i år, med början måndag 10 juni.
Alla som har frågor, behöver bestämningshjälp eller bara vill träffa
likasinnade är välkomna!
Vi har öppet varannan måndag från kl. 18.30 (jämna veckor) fram till
och med 19 augusti, dvs. 10 juni, 24 juni, 8 juli, 22 juli, 5 augusti och 19
augusti.
Adress: Södra Murgatan 45, Visby
Vägbeskrivning: Parkering finns vid Östercentrum och Murgrönan. Gå
in på Hansabios gård (ingång från S. Murgatan), genom grind i lågt
plank till vänster och sedan dörren i huset på höger sida (samma hus
som biografen). Vi disponerar en stor lokal i bottenplanet och ett mindre
rum en trappa upp i IOGT/NTO:s lokaler.
93

De vilda blommornas dag
De vilda blommornas dag är ett arrangemang som man haft i Danmark i 14 år. Då
erbjuder man mängder av växtvandringar i hela landet på samma dag. Vandringarna
är på c:a 2 timmar och riktar sig särskilt till växtintresserade som inte (ännu) är med i
någon botanisk förening. Målet är naturligtvis att få fler medlemmar till föreningen. I
Danmark anordnade man 62 exkursioner år 1988 med 1400 deltagare. År 1992 hade
man 4000 deltagare fördelade på 88 exkursioner!
Nu vill Sverige inte vara sämre, utan Svenska Botaniska Föreningen tar initiativ till
liknande arrangemang. Den 9 juni kommer det alltså att anordnas växtvandringar i
hela vårt avlånga land. Målet är att alla Sveriges kommuner ska erbjuda en vandring
där man kan se på vildväxande arter.
Vi i Gotlands Botaniska Förening slår på stort och ordnar tre olika exkursioner den
dagen, en i Laxarve änge i Boge, en på Galgberget i Visby och en i Hulte kruppar i
Hemse. Ni medlemmar är förstås välkomna, men er uppgift blir också att försöka få era
vänner och bekanta att komma med. Annonser kommer också i dagspressen.

Program våren och sommaren 2002
Måndag 18 feb.

Årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingarna berättar Karin Bengtsson, lektor i
ekologi vid Högskolan på Gotland om sin forskning om såpört
och gotlandssolvända på Öland. Samling kl. 19.00 i IOGT-lokalen
vid Hansabio, S. Murgatan 45.

Måndag 18 mars

Inneträff. Ta med dig/er alla blommande arter som du kan hitta både vilda och trädgårdsarter. Troligen kommer vi då att kunna
studera några olika veronikor och krokus i alla fall. Kl. 19.00 i
IOGT-lokalen vid Hansabio.
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Söndag 5 maj

Vi vandrar runt i det nya reservatet Russvätar och njuter av alla
gotlandsippor, som har sin rikaste växtplats där. Vi försöker också
leta upp sandkrassing som är en ovanlig art på Gotland. Samling
kl. 10.00 vid Ardre kyrka. Ledare: Jörgen Petersson

Söndag 26 maj

Vilka växter kan man hitta på Hällarna bakom Visby
kungsladugård? Vi vandrar tillsammans i ett av visbybornas
favoritströvområden. Gun lngrnansson och Jörgen Petersson leder.
Vi samlas vid parkeringsplatsen strax söder om Kungsladugården
kl. 10.00.

Söndag 9 juni

De vilda blommornas dag. Se notisen på föregående sida. Vi
anordnar denna dag tre olika exkursioner:
Galgberget i Visby. Samling vid galgen kl. 10.00. Ledare blir Bo
Göran Johansson, Karin Wågström, Kerstin Gahne och Lars-Åke
Pettersson.
Laxarve äng i Boge. Samling i änget kl. 10.00. Ledare är Elsa
Bohus Jensen och Jörgen Petersson.
Hulte kroppar i Hemse. Samling i änget kl. 10.00. Ledare är Gun
lngmansson och Barbro Pettersson..

Söndag 7 juli

Lilla orkideresan. För femte gången genomför vi vår populära
orkideresa, då vi försöker visa det mesta och det bästa av vad
Gotland kan erbjuda av den artgruppen. Mer information på annan
plats i Rindi! OBS: Föranmälan nödvändig.

Söndag 28 juli

Vi samlas kl. 10.00 vid Ars hamn för att ta oss till Norra Gattet
och ett spännande område som tidigare används av KA3 och varit
stängt för allmänheten. Ledare: Lars-Åke Pettersson och Jörgen
Petersson.

Söndag 11 aug.

Visst vill vi se kal knipprot, knärot, svartklint, martorn och
kambräken? Vi samlas kl. 10.00 på P-platsen vid Folhammar
någon kilometer nordost om Ljugarn. Ledare: Kurt Svensson och
Bo Göran Johansson
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