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Släktet dunörter Epilobium på Öland
Arter med 4-flikigt märke
Mjölke E. angustifolium
Omisskännlig art som är allmän på Öland. Växtplatser: skogsgläntor, hyggen, grustag o dyl
Rosendunört E. hirsutum
Lätt igenkänd. Mycket högväxt (kan bli 150 cm hög), starkt hårig stjälk (utstående hår och
glandelhår) med stora rosenröda blommor (2-3 cm breda). Blad oskaftade, något nedlöpande.
Har expanderat på Öland. Växtplatser: fuktiga såsom diken, strandkärr, fuktig ruderatmark.
Luddunört E. parviflorum
Stjälk hårig (utstående hår och glandelhår), på hösten med överjordiska utlöpare med
bladrosetter. Blommor ganska små 1-1,5 cm. Blad kort skaftade. Vanlig på Öland.
Växtplatser: fuktiga betesängar, diken, bäckar o dyl
Bergdunört E. montanum
Stjälken är tätt hårig (korta, tilltryckta eller böjda), fåbladig, ganska högväxt 20-80 cm.
Blomskaft och frukter med utstående glandelhår. Ganska vanlig på Öland. Växtplatser:
steniga, något skuggiga såsom skogsbryn, häckar o dyl. Kan förväxlas med följande art.
Backdunört E. collinum
Liknar bergdunört men är mindre 10-35 cm hög, stjälk tätbladig. Blomskaft och frukter
saknar glandelhår. Sällsynt på Öland. Växtplatser: torra marker såsom stenbrott,
klippskrevor o dyl
Arter med klubbformat märke
Grendunört E. roseum
Blad långskaftade (3-15 mm långt bladskaft), ovala (bredast på mitten) och tätt tandade blad.
Blommor blekrosa. Frön med papiller. Foder tätt tilltryckt hårigt (knoppen ser grå ut) med
få glandelhår. Sällsynt på Öland, finns på västra delen av mellersta Öland. Växtplatser:
fuktiga såsom diken, rännilar o dyl. Kan förväxlas med följande art.
Amerikansk dunört E. adenocaulon
Köttiga övervintringsknoppar finns vid stjälkens bas på hösten. Blad äggrunda (bredast vid
basen), kortskaftade (bladskaft 0-2 mm). Bladen insvängda före spetsen. Foder med många
glandelhår men få vanliga hår (knoppen ser grön ut). Grenar utåtriktade, de flesta från
stjälkens övre del. Frön med hals och ytan har långsträckta åsar. Blommor blekvioletta (kan
vara vita), kronblad något längre än fodret (kronblad 4-7 mm). Har expanderat kraftigt på
Öland den senaste tiden. Växtplatser: fuktiga såsom diken, ruderatmark, vägkanter o dyl.
Vitblommiga exemplar kan förväxlas med följande art
Vit dunört E. ciliatum
Grenar tydligt uppåtriktade, de flesta från stjälkens nedre del. Blommor vita (sällan rosa),
kronblad små (liklånga med fodret, 3-4 mm). Blad jämnt utlöpande mot spetsen.

Övervintringsknoppar saknas ofta. För övrigt karaktärer som amerikansk dunört. Fortfarande
mer ovanlig än amerikansk dunört, ej så expansiv. Växtplatser: som amerikansk dunört.
Alaskadunört E. glandulosum
Ej noterad på Öland. Lik amerikansk dunört. Större blommar än ovanstående arter (kronblad
6-8 mm). Stora stödblad uppe i blomställningen, frukter med enbart glandelhår.
Kantdunört E. tetragonum
Övre blad kala på undertill på mittnerven, växten ljusgrön. Blad nedlöpande och
vasstandade. Stjälk fyrkantig. Foder utan glandler. Blommor blekrosa. Frukter påfallande
långa. Tämligen allmän på Öland. Växtplatser: fuktiga såsom diken, ruderatmark o dyl. Kan
förväxlas med följande art.
Grå dunört E. lamyi
Övre blad tätt håriga undertill på mittnerven, växten grågrön. Grenig blomställning,
blommor mörkt rosa, kronblad 6-9 mm. Foder utan glandler. Sällsynt på Öland, troligen
förbisedd. Växtplatser: diken, grustag o dyl.
Mörk dunört E. obscurum
Övervintrar med långa, tunna utlöpare med små knoppar i spetsen. Stjälk kal, upptill tilltryckt
hårig. Foder med få glandelhår. Blommor rödlila, bladen glest tandade. Stjälk
längsstrimmad. Ovanlig på Öland, rapporterad mest från mellersta, västra delen av ön.
Växtplatser: Växtplatser: mer kalkfattiga, diken, ruderatmark o dyl. Kan förväxlas med
följande art.
Kärrdunört E. palustre
Trådsmala utlöpare med löklika vinterknoppar. Blad är smala och nästan otandade. Blommor
blekt skära-vita. Stjälk trind, tättluden, foder och frukt med glandelhår. Tämligen allmän på
Öland. Växtplatser: kärr, sumpskogar, rännilar o dyl
Ett stort antal hybrider är kända i släktet. På Öland finns sparsamt med fynd av hybrider. Man
kan känna igen en hybrid på att när frukten mognar och spricker upp är de flesta frön små och
skrumpna. Hos en ren art finns välutvecklad frön bland allt det vita dunet när frukten spricker
upp. Den enda hybriden som uppges som relativt vanlig I Sterner 1986 är E. parviflorum x
roseum och E. palustre x parviflorum. Övriga hybriden med enstaka fynd.
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