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Redaktion: Gun Ingmansson,Vinkelgatan 2 b,621 49 Visby
Bo Göran Johansson,Vall,Levide 508,621 93 Visby
Marita Westerlind, Skolan,Grötlingbo,620 11 Havdhem
Karin W ågström,Furubjers,620 33 Tingstäde
Rindi erhåller du antingen genom att bli medlem i Gotlands Botaniska Förening (att bli
medlem kostar 125 kr/år för den som bor i Sverige,200 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. Studerande betalar 60 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 Got
lands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmän
heten sprida intresse för botanik och naturskydd.
Dessa mål söker föreningen förverkliga bl.a. genom att verka för utforskandet av Got
lands flora,att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av botaniskt bety
delsefulla naturskyddsfrågor,att utge tidskriften Rindi och även på annat sätt informera
om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter samt genom att arrangera exkursio
ner och sammankomster.
Styrelse
Ordf Jörgen Petersson,Humlegårdsvägen 18,621 46 Visby
V ordf. Karin Wågström, Furubjers,620 33 Tingstäde
Sekr.
Gun Ingmansson,Vinkelgatan 2 b,621 49 Visby
Kassör Elsa Bohus Jensen,Irisdalsgatan 14,621 42 Visby
Övriga Kerstin Gahne,Bertels 129,Stenkumla,621 95 Visby
Bo Göran Johansson,Vall,Levide 508,621 93 Visby
Fabian Mebus,Skogs,Vall,621 93 Visby
Barbro Pettersson,Sigdes,Burs,620 13 Stånga

tel 0498-21 45 59
tel 0498-27 42 66
tel 0498-27 13 43
tel 0498-21 61 92
tel 0498-26 21 44
tel 0498-26 62 04
tel 0498-21 36 03
tel 0498-48 30 04

Omslagsbilden: Äkta nälkörvel, Scandix pecten-veneris ssp. pecten-veneris, rikligt växande i åkerkant
vid Gans i Näs. Foto: J Petersson, 23 maj 2002
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Lilla Orkideresan 2004
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 individ.rikedom 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 2004 äger rum söndag den 4 juli med början kl. 9.00
Detta är en heldagsexkursion. Vi har ännu inte bestämt var vi kommer att röra oss. Vi
kommer att imikta oss på högsommarens arter, som ängsnycklar, sumpnycklar, kärr
nycklar... Exakt vilka lokaler som ska besökas avgörs mycket sent, veckan före exkursionen,
eftersom det beror på hur blomningen framskridit på olika delar av ön.
Vi kommer att utgå från Visby i en inhyrd buss, som rymmer 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 anmäl
ningar. 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, Vall, Levide 508, 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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Program våren och försommaren 2004
Måndag 16 feb.

Årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingama berättar Bertil Ståhl, lektor i botanik
vid Högskolan på Gotland om sin forskning om floran i Ecuador.
Samling kl. 19.00 i IOGT-lokalen vid Hansabio, S. Murgatan 45.

Måndag 15 mars

Herbariet på Högskolan på Gotland presenteras av Karin Bengts
son, som till vardags arbetar som lektor i ekologi där. Samling kl.
19.00 utanför Högskolans stora entre. Var noga med att hålla tiden,
eftersom det kan vara svårt att hitta rätt på egen hand.

Söndag2 maj

V årexkursion i Västerhejde. Räkna med mycket sippor. Samling vid
kyrkan kl. 10.00. Gun Ingmansson och Jörgen Petersson leder
exkursionen.

Söndag23maj

Strandmaskrosor, en liten grupp specialiserade arter. Vi kommer att
ströva runt på olika platser för att få se så många av dem som
möjligt. Räkna med en del fotvandring och bilåkning. Stövlar kan
vara bra att ha på fötterna. Samling vid parkeringsplatsen vid
Hejnum Kallgatburg kl. 10.00. Bo Göran Johansson leder.

Söndag 13 juni

De vilda blommornas dag. Vi anordnar denna dag tre olika exkursio
ner för alla naturintresserade, även icke-medlemmar:
Hällmarkema vid Hau i Fleringe. Samling vid parkeringsplatsen mitt
för Hau gård kl. 10.00. Ledare blir Bo Göran Johansson och Fabian
Mebus.
Kuse äng i Västerhejde. Åk från Toftavägen mot Ygne, håll utkik
efter skylt "Lillängen". Samling vid änget kl. 10.00. Ledare är Gun
lngmansson och Elsa Bohus Jensen.
Närsholmen. Samling vid grinden till naturreservatet kl. 10.00.
Ledare är Jörgen Petersson och Lars-Åke Pettersson.

Söndag 4 juli
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Lilla orkideresan. För sjätte gången genomför vi vår populära
orkideresa. Vi försöker visa det mesta och det bästa av vad Gotland
kan erbjuda. Mer information på annan plats i Rindi!
OBS: Föranmälan nödvändig.

