HAVÄNGSVANDRING
Söndagen den 17 juni, kl 9.30

” Sommarfloran vid Haväng.”
”Vilda blommors dag” firas med en vandring över Lindgrens backar och längs Klammersbäcks dalgång.
Lennart Bengtsson, kunnig botanist, guidar oss bland
alla vanliga och ovanliga växter.
Lär mer på årets Havängsvandring!

VÄLKOMNA!
Samling vid Stigalunds parkering. Vandringen är ca 2 km
och tar ungefär 2 timmar. Evenemanget är gratis.

HAVÄNGSVANDRING 17 juni, 2012.
Backsippan har minskat kraftigt även om
den finns rikligt i ”vårt” område.

Lennart Bengtsson ledde kunnigt vandringen.

Björkpyrola, gul fetknopp, hårkörvel,
läkevänderot, sandkrassing, stinksyska,
trähjon, åkerspergel - ett 80-tal olika
växter fick vi stifta närmare bekantskap
med när Lennart Bengtsson, kunnig
blomsterexpert, lotsade oss runt på
heden vid Stigalund, vidare längs
cykelstigen genom ”Sjöfirret” ned till
Klammersbäcks mynning vid havet.

Fältsippa

- Ängssyran är tvåbyggare; honblommorna är större än hanblommorna
- Olvonets riktiga blommor sitter i
centrum av blomställnigen. De större
”blommorna” i ytterkanten är falska
kronblad som lockar till sig insekter för
pollineringen.
- Tre sorters pyrola fanns nere i strandskogen; björkpyrola, ögonpyrola och
klotpyrola.
- Två lönnarter finns i området, den ena
med 7 huvudnerver och den andra med
5 huvudnerver (Tysk lönn).

Vissa av arterna var svåra att pejla in.

Trots en osedvanligt torr majmånad
fanns många örter att lära känna. Ett
drygt 80-tal medlemmar från Havängs
museiförening och Tomelilla naturskyddsförening hade sökt sig till
vandringen för att lära mer på ”Vilda
blommors dag”.
Växtligheten varierade stort mellan den
karga heden, skogen med fuktigare och
tjockare jordlager och strandområdet
med inslag av sand.
- Backsippans blå blommor pekar uppåt
medan fältsippans hänger ned som en
klocka, fast båda så lika i fröställning.

Strandråg

-Strandrågen, som var vanlig förr men
nu mer sällsynt, överlever genom att
skicka ut utlöpare.
Här under finns en förteckning över de
växter som studerades. Några har vi
tagit fram bilder på. Gå in på Google se
hur de övriga ser ut.

Havängsvandring 17 juni 2012 under ledning av Lennart Bengtsson.
Studerade växter, sorterade i bokstavsordning, med bilder på utvalda:

Backglim,
Backsippa,
Backtimjan,
Bergsyra,
Björkpyrola,
Björnloka,
Blekbalsamin,
Blåmunkar,
Borsttåtel,
Ekorrbär,
Femfingerört,
Fläder,
Fågelbär,
Fältmalört,
Gråfibbla,
Grässtjärnblomma,
Gul fetknopp,
Gulmåra,
Harsyra,
Hassel,
Hedblomster,
Humleblomster/Nejlikro
t hybrid,
Hundkäx,

Hårkörvel,
Jordklöver,
Kaprifol,
Klotpyrola,
Lomme,
Lucern,
Lundstjärnblomma,
Läkevänderot,
Majbräken,
Mjölkört,
Nejlikrot,
Olvon,
Oxel,
Rotfibbla,
Rödklöver,
Sandkrassing,
Sandnejlika,
Sandstarr,
Skogssallat,
Skogsstjärna,
Smörblomma,
Snärjmåra,
Sommarfibbla,
Sparvnäva,

Sparvnäva

Lomme

Björkpyrola

Vitknavel

Borsttåtel

Spetslönn,
Stillfrö,
Stinknäva,
Stinksyska,
Stor Sandlilja,
Strandråg,
Svartkämpe,
Teveronika,
Tomtskräppa,
Trift,
Trähjon,
Vitknavel,
Vitmåra,
Vårtbjörk,
Åkersenap,
Åkerspergel,
Åkervädd,
Ängssyra,
Ögonpyrola,

Olvon
Strandråg

Femfingerört
Sandnejlika

Fältsippa
Åkerspergel

Skogsstjärna

Hedblomster

