Fl wer Meet
Inbjudan till inventeringsdag
i Sätra Brunn, söndag 8 juli, kl 9–16
År 2015 genomförde vi vårt första Flower Meet. Då gällde det
inventeringav svedjenäva och sökande efter brandnäva i om
rådet efter den stora skogsbranden 2014. Inventeringen blev en
succé med tiotusentals svedjenävor noterade.
I år bjuder vi in till ett nytt Flower Meet söndag den 8 juli, direkt
efter Botanikdagarna 2018. Alla är välkomna – både deltagare
på Botanikdagarna och andra intresserade.

Så här går det till:
Vi delar in oss i grupper och inventerar kärlväxter i de atlasrutor
som ligger i närheten av Sätra Brunn, som är basen för Botanik
dagarna. Under dagen besöker grupperna delar av en atlasruta
och där noterar man alla fynd av kärlväxter, med målet att finna
så många kärlväxtarter som möjligt.
Arter som enligt vår krysslista bedöms som mindre vanliga och
som är markerade med fet stil på krysslistan ska koordinatsättas
med GPS och mängd uppskattas varje gång de påträffas. För övriga arter
ska minst ett fynd per atlasruta koordinatsättas med GPS.
Stadium och biotoper noteras för alla fynd och för kritiska arter
kan belägg behöva tas för senare kontroll. Alla fynd läggs in i Art
portalen av inventerargrupperna.
En sökning i Art
portalen visar att
flera rutor runt Sätra
Brunn har få fynd, så
där finns mycket att
upptäcka. Karta visar
ett utdrag ur atlas
kartan med rutan där
Sätra Brunn ligger i
mitten. I den atlas
rutan är 154 arter av
kärlväxter funna un
der åren 2009-2018,
då vår länsinventering
pågått.

I år genomförs Botanikdagarna i Västmanland.
Landskapsväxt är mistel Viscum album, som förekom
mer rikligt i de sydöstra delarna av Västmanland.

Anmälan:
Anmäl dig till Kenneth Nordberg senast
den 27 juni 2018.
E-post: pkenneth.nordberg@gmail.com
Tel: 073–934 82 85
Att tänka på:
Kläder efter väder. Ta gärna med hand
hållen GPS om du har tillgång till en
sådan. Medtag matsäck.
Kontaktpersoner:
Bengt Stridh, ordförande BFiV,
stridh.bengt@telia.com
Einar Marklund
einar.marklund@bredband.net

Antal rapporterade taxa, Artportalen 2018-05-27.

Välkommen!
Botaniska Föreningen i Västmanlands län

www.bfiv.se

