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Antal floraväktare: Drygt 20. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.

Revig blodrot på Hanö. Foto Åke Widgren

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel
Floraväkteri
486 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 48 nyregistrerade. Ytterligare enstaka rapporter kan
tillkomma under december. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal floraväktare.
Besökta lokaler:
CR
EN
VU
NT
Övriga (ej rödlistade)

4 varav 1 ny
70 varav 3 nya
390 varav 44 nya
12
10

SUMMA

486 varav 48 nya

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet
Klotgräs har specialinventerats under året. 19 av 20 aktuella lokaler besöktes, med varierande resultat.
Arten återfanns rikligt på 3 lokaler, och mer sparsamt på 9 lokaler. På 7 lokaler återfanns den inte alls.
Den 30 juni och 9 september gjorde föreningen gemensamma inventeringar av alla aktuella lokaler för
revig blodrot på Listershuvud och på Hanö. Arten återfanns på sina 5 kända lokaler, och dessutom
hittades en ny lokal söder om Listershuvud.
Positiva resultat
Smalstäkra hittades på 2 nya lokaler, på öar i Ronneby skärgård. Arten har nu sammanlagt 15 aktuella
lokaler i Blekinge (och landet). Totalpopulationen är stabil.
Negativa resultat
Det mest negativa under året var torkan som slog hårt mot många växtlokaler, och som även försvårade
allt floraväkteri under högsommaren och gjorde att antalet besökta lokaler blev betydligt lägre än 2017.
Naturvårdsaktiviteter
Föreningen fortsatte det floravårdsarbete som inleddes 2017, med röjning och slåtter på den gamla
lokalen för majnycklar i Ronneby kommun. Även hybridorkidelokalen i Torhamn röjdes och slogs (som
vanligt).
Artiklar
Föreningen Blekinges Flora utkom 2017 med det sjunde numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret
innehöll en artikel med anknytning till floraväkteriet – ”krypfloka i Blekinge”, som beskriver resultaten
av 2017 års floraväktarinventering av arten.
I nästa nummer av Blekingebläddran (2019:1) planeras en artikel om årets uppföljning av klotgräs.
Inköp/utgifter
Reseersättningar för floraväkteri mm.
Programblad
Blekingebläddran
Reklam för föreningen och floraväkteriet

10 978 kr
4 750 kr
8 395 kr
4 188 kr

SUMMA

28 311 kr
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