Växter omnämnda vid exkursion i Parken den 6 augusti 2016
Ledare: Lars Fröberg från Lunds botaniska förening
Närvarande: Ytterligare två från Lunds Botaniska förening,
följande från föreningen Jöns Henrikssons Minne: Lena Ansebo, Eva Grip, Helene Engvald-Sivhed,
Ulf Sivhed samt Ann-Sofie Haraldsson som skrivit rapporten
I dammen utanför Parken:
Igelknoppar
Gäddnate Har flytblad samt ax med frukter.
Mannagräs Var fattig mans mjöl
Sumpförgätmigej
Kungahyllningen:
Ältranunkel Giftig rå men ej i torkat tillstånd
Veketåg Fått sitt namn efter att om den skalas så har det inre vita använts till veke för att få ljus
Björnmossa Är bland det första som återkoloniserar efter en brand
Rams
Ek som fått vattuskott på stammen efter att fått mer ljus än tidigare
Stenmåra Finns bara i sydvästra delen av Sverige
Lava - En vit lite yvig (lik mossa) ev. med trattar i någon variant
- En sort som sitter som ett hårt skal på stenen
Kompassen:
Tuvtåtel = Envägsgräs Namnet eftersom den är sträv när man tar på bladen åt ena hållet
Vägtistel Mycket taggig
Kärrtistel Inte lika taggig, högre
Stinknäva Om man gnuggar bladen så luktar det illa
Knapptåg Räfflat (kantigt) strå, tätare blomställning än veketåg
Skogsviol
Älggräs
Harstarr Fått namn av att den liknar hartassar
Hönsarv
Palmmossa Ljusgrön och har en palmliknande topp
Blåsstarr Har fruktgömma med en nöt
Åkermynta Blommor i kransar i bladfästen till skillnad från vattenmynta som har blomma i toppen
Gråstarr Fått namn av att den är gråaktig, lägre än blåstarr
Åkerfräken
Skogsstjärna = Duvkulla
Äkta förgätmigej
En speciellt torr stensättning åt nordväst:
Kruståtel Trådsmala blad, torra områden
Ekorrbär Vill dock inte ha så mycket ljus som den fått efter avverkningen
Småstarr = Hundstarr Har trekantiga strån
Hakmossa Har tillbakaböjda hakar
Skogsbräken
Knipp- eller Ängs-fryle

Vid och i kanalen vid paradgatan samt dammen:
Bäckveronika
Ryltåg Bladen har tvärväggar
Andmat Flyter på vattnet utan att ha några rötter
Mannagräs Finns i kanalen samt mycket i dammen Se även ovan
Ängsbräsma
Vattenmåra
Revsmörblomma
Mörk dunört Ej så vanlig här. Utlöpare vid basen, bredare blad än kärrdunört
Mjölkört = Rallaros = Rävarumpor
Videört Släkt med trädgårdsblomman Praktlysing
Förgätmigej Släkt med gullvivan
Sjöfräken
Vasstarr Man kan skära sig på bladen
Bergdunört 4-fikigt märke
Majbräken En ormbunke som har en ”gåspenna” nertill om man drar upp ett blad
Gäddnate Se ovan
Kranssvalting Liljekonvaljlika blad ute i vattnet
Vanlig säv Höga ”strån” i vattnet
Kärrsilja Släkt med persilja Värdväxt för makaonfjäril
Besksöta Släkt med potatis
Blekbalsamin Frön som hoppar iväg när man trycker på kapseln
Långsvingel Ett skogsgräs
Brännässla Fröhängena är ätliga, bränns ej, näringsrika
I inre dammen mot prästgården:
Kalmus Hög ”bladväxt” som finns runt dammen, ena bladkanten vågig
Vattenmärke Hög flockblommig växt (lite lik sprängört som är mycket giftig)
www.angio.bergianska.se har världens olika växter katalogiserade

