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Rubia tinctorum

Beståndet har ökat i storlek

Eriksöre
luktsmåborre

Agrimonia procera

Enl. Fred Svennson Ölands enda lokal
för arten. Beståndet är knappast mindre
idag än 1989.

Tveta
storviol
höstskallra
spenört
skogslök
skugglosta
strävlosta
långsvingel

Viola elatior
Rhinanthus serotinus serotinus
Laserpitium latifolium
Allium scorodoprasium
Bromus ramosus
Bromus benekeni
talrik
Festuca gigantea

Lilla Frö
svartnonnea
vejde

Nonea atra
Isatis tinctoria

överblommad och tämligen uttorkad.

Verbascum densiflorum

Den äng där arten stått i många år och
varit hästbete, har nu slagits med
slåttermaskin. Inga kungsljus hittades
på ängen. Dock stod ett ex under
stängslet vilken ssm kan visa sig
tillhöra aktuella art.

Verbascum phoenicum
Verbascum densiflorum

Fanns här 1991. Inga exemplar funna i år
Flera ex vid nedfarten

Hammarby
ölandskungsljus

Gåssten
violkungsljus
ölandskungsljus

rosenvial

Securigea varia

strandkål
kardvädd

Crambe maritima
Dipsacus fullonum

Endast eftersökt på östra sidan av huset
närmast kusten N om nedfarten.
Ängen Ö om huset nu betad.
Rosenvialen står nu mycket tät innanför
muren till huset.
åtskilliga ex., åtskilligt fler än 1991

Albrunna
vit kattost

Malva pusilla

Arten växte i en väl uppbökad svinakätte
åtm. 1987 och 88. Denna är nu igenväxt.
Inga ex fanns här nu.

Anthriscus cerefolium
Anemone sylvestris

I blom på samma lokal som tidigare.
Överblommad.

Resmo
dansk körvel
tovsippa
Solberga
kransborre
hjärtstilla
ullig hjärtstilla
bolmört

Marrubium vulgare

Beståndet på en av gårdarna är väl
vårdat.
Leonurus cardiaca
Arten står kvar tillsammans med
ovanstående.
Leonurus cardiaca ssp villosus
Exemplar som härrör från
exemplaren utanför Gammalsby står
frodiga i rabatten på nämnda gård.
Hyoscyanus niger
flera ex.

Segerstad
vit kattost

Malva pusilla

Den kraftigt stympade plantan 8-9/6
visade sig ej vara vit kattost. Någon
sådan hittades inte denna gång heller.

Vanserum
gulyxne
kärrknipprot
blodnycklar
brudsporre
skogskornell
slidsilja
kärrsälting

Liparis loeselii
åtm 16 ex.
Epipactis palustris
talrik
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta
1 ex.
Gymnadenia conopsea
många ex på väg upp (senblommande)
Cornus sanguinea
i full blom
Cnidium dubium
drygt halvvägs uppe
Triglochin palustre

praktvial
åkerkösa

Lathyrus rotundifolius ssp. miniatus
Arten har expanderat sin
växtplats sedan. 1993. Blomningen har
just passerat sin kulmen
Apera spica-venti

Södra Möckleby
fagertrav
vitreseda
sorgört
backvial
? mariaklocka

Arabis caucasica
Reseda alba
Hesperis tristis
Lathyrus sylvestris
Campanula media

överblommad men täml. tarlrik.
6-7 ex., har just börjat blomma
2 ex.

Nepeta cataria

Ett ex stod här 1987. Ej återfunnet.

klipplök ???

Allium lineare

sandlök
grönvit nattviol
klibbarv
tuvknavel
stor fetknopp
färgmåra

Jag hade fått noggranna anvisningar om
var dessa lökar skulle stå. Trots detta
fann jag här ingen individ vars utseende
överensstämmer med utseendet för
denna art. Jag fann här endast sandlök.

Allium vineale
Platanthera chlorantha
Cerastium glutinosum
Scleranthus annuus ssp. polycarpos
Sedum reflexum
Asperula tinctoria

4 ex i full blom på SÖ sidan av
skravelhögen närmast garaget (gult hus
20 m fr. vägen). Trädgårdsrymling,
förefaller tillhöra denna art.

Hulterstad
kattmynta
Gösslunda

Stenåsa/alvaret
timjansnyltrot
kärrtörel
kärrvial
ängsruta
småborre

Orobanche alba
Euphorbia palustris
Lathyrus palustris
Thalictrum flanum
Agrimonia eupatoria

På ett område c:a 40 x 50 m stod 31 ex.
beståndsbildande
just börjat blomma

Apera interrupta

samtliga ex uttorkade. Tre strån med
kvarsittande frön hittades.

blommande

Vället
alvarkösa

dvärkämpar

Plantago tenuiflora

råttsvans
smalfräken
spikblad
nicktistel

Myosurus minimus
Equisetum variegatum
Hydrocotyle vulgaris
Carduus nutans

många, visserligen torra ex., står kvar
med välutvecklade blomställningar.
Som föregående art.
Det exemplar som planterades här av
Fred Svensson ngn gång efter 1989 står
välmående kvar.

Ekelunda
klipplök

Allium lineare

piggfrö
gotlandssolvända
mjukdån
hylsnejlika
liten sandlilja
honungsblomster
grönvit nattviol
backklöver

Lappula squarrosa

Exemplaret kontrollerat för jämförelse
med sandlök enl. ovan..
Enstaka ex

Fumana procumbens

Ett bestånd åtm. 13 x 10 meter stort.

Galeopsis ladanum
Petrorhagia prolifera
Anthericum liliago
Herminium monorchis
Platanthera chlorantha
Trifolium montanum

just börjat blomma
bestånd vid Tornrör
Talrik

GRÄS funna under dagarna:
darrgräs, lundskafting, lundelm, kvickrot, engelskt rajgräs,
hundäxing, kamäxing, älväxing
åkerkösa, alvarkösa
bergslok, lundslok, grusslok,
lundgröe, fjällgröe, berggröe, vitgröe, knölgröe,
ängssvingel, rödsvingel, bågsvingel, fårsvingel, rörsvingel, långsvingel
foderlosta, raklosta, luddlosta, strävlosta, skugglosta
vildtimotej, timotej, flentimotej
ängshavre, luddhavre, knylhavre,
kruståtel, tuvtåtel, luddtåtel,
kärrkavle, ängskavle,
brunven, bergven, storven,
bladvass, manngräs, strandråg, vårbrodd, bergrör
ÖVRIGA SANNOLIKT AV INTRESSE:
välsk krassing, fodervallört, vejde, ängsstarr, plattstarr, ängsull, färgreseda, frossört, vargtörel,
blåhallon, lundkovall, strandranunkel, ältranunkel, knölsmörblomma, kungsljus, mörkt
kungsljus, praktkungsljus, ulltistel, kärrtistel, gulkronill, murruta, alvaroxbär, tätört,

