Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2015
Område: Blekinge
År: 2015
Samordnare: Åke Widgren
Antal floraväktare: Ca 20 varav 15 aktiva. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.

Blommande mosippa vid Grönadal i östra Blekinge. Foto Åke Widgren

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel
Floraväkteri
708 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 289 nyregistrerade. Bilersättning har utbetalats till ett
fåtal floraväktare.
Besökta lokaler:
CR
EN
VU
NT
Övriga (ej rödlistade)

4 varav 2 nya
165 varav 15 nya
491 varav 260 nya
33 varav 9 nya
15 (brudsporre, majnycklar x jungfru marie nyckl, liten vildpersilja m fl)

SUMMA

708 varav 290 nya

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet
Särskilda eftersök har gjorts på ett flertal arter, främst sådana som blev nya floraväktararter 2015. För
slåttergubbe besöktes 150 lokaler (återfunnen på 112). För mörk solvända besöktes/hittades 32 lokaler
(funnen på alla). För slåtterfibbla besöktes/hittades 10 lokaler (funnen på 6). För lungrot
besöktes/hittades 20 lokaler (funnen på 15).
Även grusnejlika har specialinventerats. Sammanlagt besöktes 83 lokaler (återfunnen på 51).
Den 1-2 augusti gjorde föreningen en floraväktarresa till västra Skåne. Bland annat gjordes floraväkteri på
ett 10-tal lokaler vid främst Bjärekusten och Kullaberg. Nya lokaler hittades för bl a knutört, borstsäv,
vittåtel och flockarun.
Positiva resultat
Restaureringen av den klassiska lokalen för huvudtåg utanför Jämjö i östra Blekinge, Häljarums
naturreservat, gav positiva resultat under 2015. Sammanlagt noterades 85 plantor av huvudtåg, 400
plantor av knutört och 1300 plantor av dvärglin på lokalen.
2012 hittades en rik lokal för liten vildpersilja i västra Blekinge (Jockarp). Vid ett återbesök i år räknades
uppskattningsvis 100 000 plantor på lokalen. I omgivningarna hittades ytterligare två lokaler med 1100
resp. 185 plantor. De tre lokalerna utgör landets i särklass största förekomst av liten vildperilja. Den är
som varietet visserligen inte rödlistad längre, men det är intressant ändå.
Artiklar
Föreningen Blekinges Flora utkom 2015 med det fjärde numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret
innehöll en artikel med anknytning till floraväkteriet – ”ekorrsvingel i Blekinge”.
I nästa nummer av Blekingebläddran (2016:1) planeras en artikel om någon floraväktarart i Blekinge
(troligen stortimjan).
Inköp/utgifter
Reseersättningar för floraväkteri mm.
Floraväktarresa till Skåne, 2 dagar
Floraväktarmöte med Artportalsutbildning
Blekingebläddran (tryckkostnad)
Porto (beläggsfrakt mm)

17 950 kr
13 857 kr
2 358 kr
4 239 kr
996 kr

SUMMA

39 400 kr
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