Mykologivecka i Tomsk

Åk med österut på rysk mykologivecka
SMF-resa till Sibirien 2018
SMF och våra norska mykologvänner är inbjudna att vara med på 2018 års ryska
mykologivecka. På samma sätt som SMF, ordnar de ryska mykologerna mykologiveckor för att undersöka och dokumentera den ryska fungan runt om i Ryssland.
I år har turen kommit till Sibirien, närmare bestämt till trakterna kring Tomsk, en
halvmiljonstad som ligger 500 mil öster om Sverige. Runt Tomsk finns det vidsträckta
skogar med ceder, asp och ett par tall- och björkarter. Här finns också vidsträckta
våtmarker. Tomsk ligger förövrigt strax norr om Altaibergen där de första resterna av
Denisovamänniskan upptäcktes.
Arrangörer för den ryska mykologveckan är den ryska botaniska föreningens sektion för storsvamp, Komarovs botaniska institut i S:t Petersburg samt universitetet i
Tomsk. Inbjudan till SMF har kommit genom Tatyana Svetasheva och Olga Morozova
som var med på Cortinarius-seminariet i Borgsjö 2016 och flera SMF:are är bekanta
med. Normalt deltar omkring 50 ryska mykologer i dessa mykologiveckor, detta är
den 15:e i ordningen. I år hoppas man att 15 svenska och 15 norska mykologer är
intresserade av att vara med. Syftet med resan är att vi SMF:are skall lära känna den
sibiriska fungan, att träffa ryska mykologer och bli lite bekanta med livet i Ryssland.
Tid: 19‒26 augusti 2018. Första dagen inleds med välkomstbesök
		 på universitetet och lite sightseeing i Tomsk. Därefter svamp		 exkursioner varje dag.
Logi: Mykologiveckan anordnas i en turistanläggning vid stranden av
		 floden Tom. Rum kostar ca 100‒300 kr/natt per person beroende
		 på standard. Det finns förstås lokaler för att arbeta med svamp
		 och göra svamputställning.
Mat: Alla måltider ordnas av de lokala arrangörerna.
Fram- och återresa: Ordnas av var och en. Flyg till Tomsk via Moskva (ca 4000 kr ToR).
Lokala resor: Ordnas av de lokala arrangörerna.
Begränsat
deltagarantal: max 15 personer från Sverige. Lika många kommer från Norge.
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Staden Tomsk (stjärna) med drygt 500000 invånare är huvudort i Tomsk oblast (”län”) och ligger vid floden Tom.
Det är en av de äldsta städerna i Sibirien. Huvuddelen av länets yta består av tajga (ca 60%) och träskmarker (ca
29%). Källa: russiatrek.org. Karta: CC BY-SA 2.5, https://commons-wikimedia.org/w/index.php?curid=3464627

Verkar det intressant? Hör i så fall av dig med en icke bindande intresseanmälan till
anders.dahlberg@slu.se senast 15 april 2018.
De som skickar in en intresseanmälan kommer att få ytterligare information, prisuppgifter och en anmälningsblankett. Vi kommer att få personliga inbjudningar till alla
som anmäler sig för den visumansökan som var och en behöver ordna med.
Anders Dahlberg
Slåttervägen 29e
756 46 Uppsala
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