Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2013
Område: Blekinge
År: 2013
Samordnare: Åke Widgren
Antal floraväktare: Ca 20 aktiva, varav de flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.
Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel
Floraväkteri
Omkring 555 floraväktarlokaler har besökts under året, inklusive ca 120 nyupptäckta. Ytterligare något
10-tal lokaler för främst rödlistade maskrosor kan tillkomma. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal
floraväktare.
Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet
Sydspärgel, sumpmaskros och liten kärrmaskros har liksom 2012 eftersökts på lämpliga lokaler. För
sydspärgel hittades 35 nya lokaler. För sumpmaskros hittades 4 nya lokaler, och för liten kärrmaskros
gissningsvis ca 10 nya lokaler. Siffran för den sistnämnda är preliminär eftersom maskrosbeläggen från
2013 ännu inte är granskade. En artikel om liten kärrmaskros planeras i Blekingebläddran våren 2014.
Ytterligare en växt som specialinventerats är klotigelknopp. 12 nya lokaler noterades, varav 11 längs
Mörrumsån. Sammanlagt har klotigelknopp ni nu 18 kända växtplatser i Blekinge.
Under året har ett 30-tal äldre lokaler för stortimjan från länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering
(1988-1990) återinventerats. Arten återfanns på ca hälften av lokalerna.
Den riktade satsningen på kal knipprot har fortsatt även under 2013. Arten återfanns på 6 av 17 besökta
lokaler. Dessutom hittades 3 nya lokaler.
Övriga intressanta resultat
Klockgentiana hade ett rekordbra år, vilket åtminstone delvis bör bero på de skötselåtgärder som gjordes
2011. Sammanlagt noterades 1885 plantor på de 5 lokalerna i Olofströms kommun, vilket är mer än
någonsin tidigare.
Flera nya och individrika lokaler för dvärglin och knutört har hittats under året.
En ny lokal för backjungfrulin har hittats, vilket innebär underarten nu har 7 kända växtplatser i Blekinge
(och Sverige).
Artiklar
Föreningen Blekinges Flora utkom 2013 med det andra numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret
innehöll tre artiklar med anknytning till floraväkteriet – ”Sydspärgel i Blekinge”, ”Sumpmaskros i
Blekinge” och ”Floraväktarexkursion till Öland”. Den sistnämnda handlade om en tredagarsutfärd som
föreningen anordnade för Blekinges floraväktare sommaren 2012.
Inköp/utgifter
Föreningen har under året inköpt 3 st GPS (6 500 kr). Kostnaden för tryckning av Blekingebläddran har
uppgått till 6 000 kr. Bilersättningen till floraväktare 2013 har uppgått till 17 000 kr (alla har ännu inte
skickat in reseräkning).
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