Villblomstenes dag
17.juni 2018
Villblomstenes dag arrangeres samtidig i alle de nordiske landene. Bli med
botanikere og dyktige amatører fra de lokale botaniske foreningene på tur
og lær om plantene i ditt nærmiljø. Alle turene er gratis å være med på og
varer i 1 ½ til 2 timer. Ta gjerne med litt mat og drikke og sitteunderlag til
en liten felles rast til slutt. Blyant og notatblokk kan også være lurt, men
noe materiell blir utdelt på turen. Velkommen til blomstervandring!

Turer i Oslo og Akershus:
Ski: Villblomstvandring fra Gjedsjø skole til Slora ved Langen. Tilbake til Gjedsjø skole går turen over
naturreservatet Kollåsen.
Oppmøte på Gjedsjø skole kl. 12.45
Turleder: Geir Arne Evje (976 82 909)
Lørenskog: Villblomsttur langs Fjellhamarelva. Her er både vannkant, veikant og skogvegetasjon med
mange forskjellige arter og noen svartelista planter (hagerømlinger). Vi ser også på noen giftplanter
som vokser her.
Oppmøte i Gundersenvika ved Fjellhamar bru kl. 12.00. Det er 5 min gange fra Fjellhamar togstasjon.
Parkering langs veien ved Fjellhamar skole.
Turleder: Line Hørlyk (48 03 49 02) og Gunnar Førland
Bærum: Villblomstvandring ved Lilløyplassen på Fornebu. Dette er et naturreservat med mange
sjeldne arter og vakre blomsterenger.
Oppmøte foran det røde huset på Lilløyplassen kl. 12.00
Turen går i lett terreng. Servering av kaffe, saft og vafler.
Turleder: Svein Olav Drangeid (918 09 264) og May Berthelsen (916 12 965)
Bærum: Vi ser på villblomster i kystlandskap på Kalvøya. Dragehode og noen orkideer kan vi også
finne her.
Oppmøte på broa over til Kalvøya kl. 12.00.
Turleder: Kristin Vigander (951 01 478) og Linn Vassvik

Oslo – Hovedøya: Bli med vandring på vakre Hovedøya i Oslofjorden og lær om både sjeldne og
vanlige engplanter knyttet til kalkberg. Fylkesblomst i Oslo, bakkekløver, vil vi også se her.
Oppmøte på brygga på Hovedøya kl. 11.00 (Båt fra Rådhuskaia 10.45). Ev. båtbillett betales av hver
enkelt.
Turleder: Kristina Bjureke (952 00 804)
Oslo – Romsås: Blomstervandring med vekt på nyttevekster i Svartberg naturreservat, som ansees å
være en botanisk hot-spot. Det blir servering av mjødurt-te etter endt vandring.
Oppmøte ved Romsås kirke kl. 12.00
Turleder: Gunnar Klevjer (917 69 307)

Aurskog-Høland: Blomstervandring på skogfinneplassen Mikkelrud i Nordre Mangen. Her finnes
Østlandets største forekomst av solblom (Arnica montana) som er rødlistet, samt mange andre
sjeldne arter knyttet til slåtteeng.
Oppmøte på Mikkelrud kl. 12.00.
Turleder: Per Madsen (932 11 946)
Nesodden: En liten blomstervandring på Nesodden. Vi møtes på Nesoddtangen brygge og går mot
Lagbukta. Vi håper blant annet å finne aksveronika.
Oppmøte ved Nesoddtangen brygge kl. 12.00
Turleder: Ragnhild Hokholt
Oslo – Maridalen: Blomstergudstjeneste med vandring blant villblomster i gammel slåtteeng og
åkerkanter rundt kirkeruinene i Maridalen.
Oppmøte ved kirkeruinene i Maridalen kl. 12.00 (11.00)
Turleder: Gunnar Aksel Bjune (45 21 30 33)
Blomstergudstjeneste i Maridalen kirke søndag 17.juni i anledning Villblomstenes dag. Vi starter på
kirkebakken kl. 11.00. Den er ei gammal slåtteeng. Finner vi marinøkkel i år? Så går vi inn i kirken og
pynter med markblomster. Etter gudstjenesten kan man nyte matpakken sin på kirkebakken eller bli
med på blomstervandring. Turen etter gudstjenesten varer i 2-2 ½ timer og går på skogsbilvei og
skogsti. Ca. 2 km. Alle er velkommen!
Buss 51 går til Maridalen fra Nydalen. Det er parkeringsmuligheter ved kirken.

Flere opplysninger finner du på:
www.kristinsflora.com/villblomst.html
og
www.norskbotaniskforening.no/villblomstenesdag
Her finner du oversikt over alle turene på Villblomstenes dag i hele Norge, samt
noe mer utfyllende tekst om noen av turene. Det kan også komme til noen turer
i «siste liten» som du vil finne på denne siden eller på Facebooksiden vår: Norsk
Botanisk forening – Østlandsavdelingen.

