Stipendieutdelningen i Göteborg
Det började med en räkmacka och kaffe i Botaniska trädgårdens Kafé.

På bilden ser du i röd tröja Simon sedan Isak och vår dataansvarige och tillika
webbdesigner/hemsideexpert Leslie Wiklander.
Mittemot Simon sitter Margareta Dahlström.
Ute i trädgården hade blomningen börjat. Vissa Rhododendron och Azaleor
blommade rikligt.

På väg upp i Rhododendrondalen

Men inte bara storblommigt. En miniflox blommade så intensivt på en stenmur

Grabbarna stannade till och beundrade planteringarna av liljor, tupaner mm längs
vägen från kaféet till Botaniska Institutionen. Med på bilden var Pontus från
Bäckängsgymnasiet i Borås. En ung kille men redan orkidéexpert. Han var också en
stipendiat.

På vär till Institutionen gick vi förbi entréplanteringen, en kanin. ”Har ni en
Lisebergskanin här” råkade jag säga. Nej, nej Lisebergkaninen är grön. ”Det är en
kanin för attt det är kaninens år i Kina” fick jag höra.

Stipendieutdelningen på Botaniska institutionen. Margareta Dahlström introducerar
stipendiaterna tilsammans med ordföranden i föreningen.

Så var det dags

Isak berättar om tävlingen alla lyssnar

Efter stipendiutdelningen var det dags för en intressant förläsning.

Alexandre Antonelli från Brasilien som är intendent på Botaniska Trädgården (han
doktorerade i denna sal år 2008) föreläste om Sydamerika och speciellt Amazonas
och dess stora biologiska mångflad när det gäller fröväxter. Vi fick reda på att det
uppskattas att det finns ca 90-110 000 arter av fröväxter i tropiska Sydamerika,
tropiska afrika har ca 30-35 000 arter och tropiska Asien och Oceanien har ca 4082 000 arter. Sydamerika är alltså artrikast. Alexandre har varit i Amazonas flera
gånger bl.a. med stöd från Botaniskas Vänner. Nu planerar han en ny speciell
expedition förhoppningsvis tillsammans med National Geographic. Han vill besöka ett
platåberg (se nedan) där ingen människa tidigare har satt sin fot. På det planerade

berget finns det ingen skog. Berget består av sandsten och är näringsfattigt. Bara
mindre växter.

Det finns flera platåberg likande detta i södra delan av Guayanas högland. Det var
ett likanande berg som detta som expeditionen planeras till.
På väg hem i bilen sa Simon att han blev sugen på att följa med på en expedition
som denna.
Som alla förstår hade vi en trevlig eftermiddag/kväll i Göteborgs Botaniska
trädgård./Rutger

