Strandvandring vid Ar den 7 augusti 2016
Dagens växtvandring lockade nära 40 deltagare. Vädret var lagom bra för en exkursion.
Fiskeläget vid Ar hyser ett fint bestånd med bitterkrassing Lepidium latifolium som ännu var
hyfsat fint i blom. Bitterkrassing har kommit till några av öns hamnar med sjöfarten och
härifrån Ar är den känd sedan 1871. Vi noterade också knappstånds Jacobaea vulgaris ssp.
dunensis, också den troligen inkommen på samma sätt, stor sötväppling Melilotus altissimus,
vit snårvinda Calystegia sepium ssp. sepium, liten kardborre Arctium minus, svinmolke
Sonchus asper, vanlig åkermålke S. arvensis ssp. arvensis, revfingerört Potentilla repens,
spjutmålla Atriplex prostrata och färgreseda Reseda luteola. Den sistnämnde hade någon
enstaka blomma kvar i sitt långa blomax. Två havsörnar patrullerade under tiden över
Falholmen, som förresten hade många besökare denna dag. Det gick tydligen bra att ta sig ut
till ön via den smala reveln.
När vi var nöjda med strandvegetationen tog vi oss över vägen mitt emot fiskelägret. Där
blommade nicktistel Carduus nutans, gulreseda Reseda lutea och en hel del
vildpalsternackor Pastinaca sativa ssp. sylvestris (en högvuxen, hårig underart av vanlig
palsternacka). De arterna var emellertid inte huvudattraktionen. När vi lät blicken svepa över
ett stort klapperstensfält alldeles intill såg vi att det tonade i rosa. Hundratusentals kalkdån
Galeopsis angustifolia lade en pastellfärg över det kalkgrå underlaget. Vi stod där i kanten
både länge och väl och förundrades över hur en så liten ettårig art kan trivas i stenskravlet
och ge en sådan massverkan.
Vi flyttade oss sedan med bil längre österut så att vi hamnade lite utanför naturreservatet.
Den skarpögde kunde då skymta ännu ett rosa kalkdånsfält, denna gång på strandsidan av
vägen. När vi tagit av genom skogen och närmade oss stranden tog vi av åt väster, alltså åt
det håll vi kom ifrån. Där fikade vi helt strandnära intill några raukar. Alvarglim Silene uniflora
ssp. petraea blommade ännu medan fina bestånd av strandkål Crambe maritima var i frukt.
Vi tittade nära på bitterfibbla Picris hieracoides, läkevänderot Valeriana officinalis och
knölsyska Stachys palustris. Någon enstaka kustarun Centaurium littorale var. littorale lyste
rosa. Huvudnumret var dock gultåtel Deschampsia bottnica som växte i vattenkanten. Den
finns här i området och även vid Trälgar. Endast totalt fem tuvor är kända och det är troligen
världens sydligaste lokal av arten, eftersom det är en endem för Bottenviken.
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