De hotade växterna i Stockholms och Södermanlands län
behöver din hjälp

Bli Floraväktare!

Bild: guckusko

Vad är Floraväktarna?
Floraväktarna är ett nationellt nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra
hotade kärlväxter. Att kartlägga förekomsten av hotade växter är en viktig del i arbetet för att bevaka vår biologiska mångfald.
Många arter fungerar som indikatorer på värdefulla skogar, ängar, hagar eller våtmarker.
Floraväktarna besöker kända växtplatser för hotade arter. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten.
Man noterar också eventuellta hot mot växtplatsen eller växten. Resultatet rapporteras i Artportalen och kan sedan användas
för utvärdering och analyser. Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvården och i skogsbruket.

Vilka växter floraväktas i Stockholms och Södermanlands län?

Floraväktarna fokuserar på kärlväxter som är nationellt hotade eller som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv. Med hotade menas de som upptas i den nationella rödlistan som akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och
sårbar (VU). I våra två län inkluderas också några andra arter som är sällsynta här. Idag floraväktar vi omkring
100 arter, och besöker cirka 800 lokaler årligen. Här nedan finns några exempel.

Vanlig backsippa (VU)

Hällebräcka (VU)
Hartmansstarr (VU)

Röd skogslilja
Honungsblomster (VU)

Dvärglåsbräken (EN)
Knärot (VU)

Ryl (EN)

Fältgentiana (EN)

Kanske du vill hjälpa till? Ta då först kontakt med respektive samordnare där du vill floraväkta, enligt nedan.

Kontaktpersoner / Länssamordnare
Stockholms län (AB):
Jan Andersson
Solna
E-mail: jan.andersson.bio@gmail.com

Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
samordnar floraväkteriet på nationell
nivå.
Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS)
ansvarar för Floraväktarna i Stockholms
och Södermanlands län.

Södermanlands län (D):
Foton: Jan Andersson

Bo Karlsson
Katrineholm
E-mail: bovil@telia.com
Eva Grusell
Nyköping
E-mail: eva.grusell@sweco.se

Botaniska Sällskapet i Stockholm
Mer information om Floraväktarna i AB och D län finns på www.floravakt-abd.se.
Svenska Botaniska Föreningens (SBF) floraväktarinformation: www.svenskbotanik.se/floravaktarna.
Botaniska Sällskapet i Stockholms (BSIS) websida: www.botaniskasallskapet.se.

