
Smålands flora
Klar november 2007!



Nu kommer Smålands flora!
Boken om Smålands flora är ett praktverk i två band om tillsammans  
1 150 sidor i stort format.

I det första bandet finner du en guide till den småländska naturen där 
den är som bäst. Vi presenterar mer än hundra utflyktsmål från alla delar 
av landskapet. Kunniga botanister beskriver landskapets naturtyper, hur 
generationer av bönder format Smålands natur och hur Linné och hans 
efterföljare utforskade dess växtvärld.

Bokens andra band är en uppslagsbok. För alla Smålands 2 931 växter 
finns här uppgifter om första fynd, förekomst nu och förr samt miljökrav. 
Det finns kartor över utbredningen för mer än tusen växter, och fyndställen 
anges för de ovanligare. Vi anger småländska namn för de växter som har 
sådana. Förhållandet till människan beskrivs: är växten hotad, gynnad eller 
rentav helt beroende av oss?

Floran finns klar november 2007.  
Posta kupongen här bredvid om du vill beställa den! 
Du kan också skicka oss ett e-brev, ordf@smalandsflora.cjb.net



Föreningen Smålands Flora
Liljeholmsvägen 6
575 39  Eksjö

Plats för 
frimärke

  Jag beställer 1 ex (2 band), 300 kr + frakt. 
Jag får bok och faktura med posten.

   Jag beställer 1 ex (2 band), 300 kr. 
Jag hämtar själv boken. Kontakta mig! 

Namn 

Adress  

Postnr, ort 

E-postadress (måste anges om du väljer hämtning)

Klipp ur och posta

Smålands flora
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Från Linné till nu
Smålands flora sammanfattar trehundra 
års vetande om landskapets vilda växter. 
Men de flesta uppgifterna kommer  
från de senaste trettio åren, när mer  
än trehundrafemtio personer genom-
sökte alla hörn av landskapet. 

På bokens kartor ser man var  
växten finns nu, men också var den  
fanns tidigare. Man kan lätt avgöra  
om den har ökat eller minskat. 

Den vackra slåtterblomman har, som 
kartan visar, gått tillbaka mycket i södra 
Småland, men den håller ställningarna 
i norr.
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