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Inventering av gotländsk nunneört Corydalis gotlandica
inom Västergarn Ammor 1:42, 2019-04-29
Vilka eventuella konsekvenser en anpassning av planförslaget får utifrån utförd
inventering har inte redovisats, då inventeringen gjordes efter det att
samrådshandlingar skickats för politisk beredning. Inventeringen biläggs dock
planen och dess slutsats lyfts in i planbeskrivning efter samråd
(till granskningsskedet).
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Inventering av gotländsk nunneört Corydalis gotlandica inom Västergarn Ammor 1:42,
Gotlands kommun

Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
Mailadress: jorgen-petersson@comhem.se
Mobil: 070 655 82 05

Uppdraget
Inventeringen av gotländsk nunneört genomfördes på uppdrag av markägaren Magnus
Gabrielsson. Kontakt togs inför uppdraget med Stina Wester och Evelina Lindgren, Region
Gotland, vilka hade utrett ärendet för kommunen. Hela skiftet skulle inventeras.
Inventering
Inventeringen genomfördes den 24 april 2019, då området närmast stadsvallen i Västergarn
genomsöktes mer noga. Övriga delar längre österut genomströvades mer översiktligt, delvis
därför att det var omöjligt att komma fram p.g.a. stora bestånd av tynne, dvs. taggiga buskage.
Arten är tidigare känd att växa på stadsvallen, vilket den ännu gjorde i relativt stor omfattning
inom det aktuella skiftet.
Inventeringens resultat
Viss spridning av gotländsk nunneört hade skett till den närmast stadsvallen belägna talldungen samt i de slånsnår som fanns längs norra kanten av skiftet. Några exemplar stod även öster
om talldungen i ett slånbuskage öster om ett mindre dike (i S-N; synligt på karta). Ett osäkert
definierat exemplar växte på en glänta söderut. Detta exemplar hade något avvikande stödblad
(överblommat ex.), varför smånunneört Corydalis intermedia inte kunde uteslutas. I övriga
delar av skiftet längre österut hittades inga exemplar.
Exemplarens koordinater och utbredning på karta (från Artportalen) redovisas i bilagor.

Visby den 29 april 2019
Jörgen Petersson, inventerare

Bilaga Karta.

