Nyhetsbrev 2 Ölands flora 2008-04-06
Knipparv Cerastium glomeratum är mycket sällsynt på Öland. Troligen är den förbisedd, vi
har redan fått in fyra rapporter av arten under inventeringen. Arten växer på Öland i
människopåverkade miljöer såsom gräsmattor, ruderatområden och längs stigar. Knipparv
sticker upp som en ”liten buske” och är påfallande hårig.
Blekarv Stellaria pallida är ganska vanlig på Öland. Den blommar nu och försvinner sedan
snabbt. Titta efter den typiskt gulgröna färgen i miljöer som gräsmattor, på kyrkogårdar och i
ruderatmiljöer. Den kan också växa ute på alvarmark (torrängar, kreatursstigar). Arten saknar
kronblad och har blekbruna frön.
Svavelsippa Anemone nemorosa x ranunculoides är inte helt ovanlig på Öland. Den blommar
nu.
Klibbveronika Veronica triphyllos är ganska vanlig på Öland på sandiga åkrar, traktorvägar
och annan störd, sandig mark. Arten har blommat ett tag och är lätt att känna igen på sina
intensivt blåa blommor, handflikade blad och glandelhåriga stjälk. Eftersom den är en hotart
(kategori VU) bör du notera antalet individer när du rapporterar den på Artportalen.
Murgrönsveronika Veronica hederifolia finns i två underarter; äkta murgrönsveronika V.
hederifolia ssp. hederifolia och skuggveronika V. hederifolia ssp. lucorum. Alla exemplar av
murgrönsveronika går inte att bestämma till underart. Enligt Plant Crib 1998 är den mest
konstanta karaktären färgen på ståndarknappen (innan de spruckit upp). Sammanvägt med de
andra karaktärerna kan längden på fruktskaftet vara användbar. Färgen på blomman och
bladformen varierar. Mått efter Nordenstam & Nilsson 1969.
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Blomskaft (mät i
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Biotop

ssp. hederifolia
tjockare, mörkt gröna, 3-5
flikar, mittfliken något
bredare än lång, med liten
spets
(2)3-4 ggr fodrets längd, med
endast en rad av hår
kala med 0,9-1,2 mm långa,
styva hår i kanten
6-9 mm i diameter, ljusblå
med 20-22 mörkblåa nerver
0,7-1,2 mm lång, blå
0,7-1,1 mm långt
åkrar, trädgårdar, ruderat

ssp. lucorum
tunnare, ljust gröna, 5(-7)
flikar, mittfliken trubbig och
något längre än bred
3,5-7 ggr fodrets längd, med
en hårrad och dessutom
håriga runt om
håriga eller kala, med 0,5-0,9
mm långa, mjuka kanthår
4-6 mm i diameter, ljust lila
med 16-19 lila nerver
0,4-0,8 mm lång, vit
0,3-0,5 mm långt
samma som ssp. hederifolia
och dessutom i skogar,
lundar,snår o dyl

ssp. hederifolia samt längd på stift

ssp. lucorum samt längd på stift

Vårlökar Gagea
se artikel från Krutbrännaren 2 (16) 2007 (finns på hemsidan www.botanist.se)
Den nyligen urskilda arten ”pommersk vårlök” G. pomeranica är speciellt intressant. Titta
efter en vårlök med trubbiga kalkblad, basalblad som är fårat till spetsen och vinrött vid
basen.Oftast endast en nylök utanför moderlöken. Vi har fynd från Ås i söder till Algutsrum i
norr.
På norra Öland verkar det enbart finnas ängsvårlök G. pratensis. Denna art har smala och
spetsiga kalkblad, basalblad som är fårat till spetsen och vinrött vid basen. Ängsvårlök har två
nylökar utanför moderlöken.
Vårskärvfrö Thlaspi perfoliatum
Denna art är vanlig på Öland och är under spridning speciellt längs vägkanter, på stentippar
och liknande mark. Den har ljusgula ståndarknappar och har precis börjat blomma nu.
Backskärvfrö T. caerulescens är däremot en stor raritet på Öland med få moderna fynd.
Eftersom den uppträder i två underarter är det viktigt att belägga den med blommor och frukt
för säker bestämning till taxa. Den har violetta ståndarknappar och ssp. caerulescens blommar
mycket tidigt, tidigare än vårskärvfrö.
Aftonstjärna Ornithogalum nutans är relativt vanlig på Öland. Arten kan förväxlas med
skymningsstjärna O. boucheanum som ännu inte är noterad på Öland. Titta efter en
aftonstjärna med bakåtböjda kalkblad som har en bred, grön mittstrimma och blommor i en
allsidig klase. Blommorna är mindre och bladen bredare jämfört med aftonstjärna.
Ståndarkaraktären som omnämns i Stenberg/Mossberg ”Den nya nordiska floran” bör
studeras på färskt material.
Stor vintergröna Vinca major har nyligen noterats på Öland vid två tillfällen. Den skiljs från
vintergröna V. minor på att grenarna är båglikt uppstigande. Kanten av bladen är mycket fint
och glest ”sågad”.

Nävor Geranium. För att artbestämma smånävor som inte blommar kan man ha nytta av
artikeln av E. Zachrisson i Daphne 2002. Där beskrivs hårigheten på bladskaften som skiljer
mellan arterna (se bifogad fil).
Till sist några arter med kort blomningstid.
Desmeknopp Adoxa moschatellina växer ofta på trädsocklar på något mullrik mark, oftast i
lövskog. Den blommar nu och bör sökas i lämpliga miljöer.
Nunneörter Corydalis samtliga arter blommar nu.
Ulla-Britt & Thomas

