Botanikutflykt till Nohlmarken 220626
Soligt 28 – 30 grader, tidvis litet fläktande vind.
Fem personer samlades under Lars-Ove Stakebergs ledning för att åka till
Nohlmarkens naturreservat söder om Skultorp, som är ett av Västergötlands
botaniska toppobjekt. Slåtter och återkommande röjning har gjort området till ett av
de artrikaste i Sverige. Här har noterats 370 olika arter varav 18 orkidéarter. Efter en
inledande fika bland all lundkovall och övrig blomsterprakt samt rik fågelsång gav vi
oss in i reservatet för att försöka identifiera vad vi såg. Reservatet som är kalkhaltigt
består av kalkfuktäng, rikkärr och en sluttning med fuktiga drag. Ett överflöd av
orkidéer, ett hav av gräsull och hur många olika arter som helst mötte oss. Efter flera
vätskepauser i den tryckande värmen kände vi oss nöjda och fortsatte mot nästa mål.
Ändrade planer gjorde att vi fikade vid en vägkant och fortsatte sedan mot Ranahults
naturreservat utanför Fåglavik i Herrljunga kommun. Reservatet består av
slåtterängar som slås med lie och övrig mark som betas av kor. I den tryckande
värmen orkade vi bara gå över en äng, men fick bl a se mängder av späd ögontröst.
Vi kände oss nöjda efter en innehållsrik dag i tryckande värme med inte bara mycket
botanik utan också fågelsång och många fjärilar. Tack till Lars-Ove som ordnade
resan.
Bosse Nilsson
Vi såg bl a:
Nohlmarken:
Blåeld
Lundkovall
Sötvedel
Sötväppling
Färgkulla
Väddklint
Stillfrö
Skatnäva
Höskallra
Nyckelblomster
Smörboll
Darrgräs
Gökblomster
Kärrfräken
Kamäxing
Gräsull
Skogsnycklar
Kärrknipprot
Kärrfibbla
Stallört
Sumpmåra
Kärrspira
Rödklint
Tvåblad
Vaxnycklar

Tätört
Blodnycklar
Backskafting
Åkervädd
Stor Blåklocka
Rödkämpe
Gullviva
Sparris
Vit Rödkämpe
Palsternacka
Akleja
Spåtistel
Sommarfibbla
Kvastfibbla
Klasefibbla
Jordtistel
Vildmorot
Brudborste
Ryltåg
Kärrspira
Ängsnycklar
Kärrfibbla
Brudbröd
Oxtunga
Näbbstarr

Hirsstarr
Hundstarr
Backnejlika
Grönvit Nattviol
Småborre
Ranahult:
Jungfrulin
Späd Ögontröst
Slåttergubbe
Grönvit Nattviol
Slåtterfibbla
Rödklint
Luddlosta
Blodrot
Ormrot
Svinrot

Fåglar:
Svarthätta
Trädgårdsångare
Sånglärka
Gulsparv
Törnsångare
Lövsångare
Tornseglare

Övrigt:
Spjutmossa
Slåttergräsfjäril
Puktörneblåvinge
Rapsfjäril

