Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2016
Område: Blekinge
År: 2016
Samordnare: Åke Widgren
Antal floraväktare: Ca 20 varav 18 aktiva. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.

Matta av klotgräs vid Edestads våtmark i mellersta Blekinge, den 10 september 2016. Foto Åke Widgren

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel
Floraväkteri
663 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 108 nyregistrerade. Bilersättning har utbetalats till ett
fåtal floraväktare.
Besökta lokaler:
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24 varav 1 ny
11

SUMMA

663 varav 108 nya

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet
Särskilda eftersök har främst gjorts på arter som kom in i floraväkteriet 2015. Ambitionen har varit att
återbesöka så många som möjligt av kända äldre lokaler, men även nya lokaler har eftersökts. De högst
prioriterade har varit slåttergubbe 129 lokaler (funnen på 102), mörk solvända 41 lokaler (funnen på
alla), slåtterfibbla 30 lokaler (funnen på 10), lungrot 24 lokaler (funnen på 18) och hedblomster 21
lokaler (funnen på 6).
Positiva resultat
Mörk solvända som varit en av de prioriterade växterna påträffades på 41 lokaler. 35 av dessa var
nyfunna. Det är uppenbarligen ganska lätt att hitta nya lokaler, och förmodligen finns det ett stort
mörkertal av oupptäckta lokaler i Blekinge. En annan positiv sak var att en ny lokal för ryl hittades.
Negativa resultat
Det mest negativa under året har varit det den starka minskning som slåtterfibbla tycks ha genomgått i
landskapet. Arten återfanns bara på 10 av 30 besökta lokaler under året. Även hedblomster har
försvunnit från många kända lokaler. Arten återfanns på endast 6 av 21 besökta lokaler. En tredje art som
har det svårt är klubbfibbla. Av 10 besökta lokaler återfanns arten endast på en, något som nog delvis
beror på torka.
Artiklar
Föreningen Blekinges Flora utkom 2016 med det femte numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret
innehöll två artiklar med anknytning till floraväkteriet – ”Stortimjan i Blekinge” samt ”Nytt fynd av ryl i
Blekinge”.
I nästa nummer av Blekingebläddran (2017:1) planeras artiklar om solvända, och om hybridnycklarna i
Torhamn.
Inköp/utgifter
Reseersättningar för floraväkteri mm.
Blekingebläddran (tryckkostnad)
Porto (Blekingebläddran mm)
Inköp av räfsor

16 904 kr
4 187 kr
1 213 kr
1 340 kr

SUMMA

23 644 kr
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