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KÄNSö FLoRA

Under ett par dagar i juli 1994, i maj-juni-juli 1995 och

två veckor i juli 1996 har jag haft förmånen att få vistas
på Känsö och inventera floran där.
Då jag först kom dit gick jag under ledning av kapten custav
Lundbergr s€o fick jag ströva rung på egen hand och anteckna
allt jag kände igen, leta i floran och examinera. Gustav Lund-
berg och jag har också till-sammans fett promenader med gäster
på ön, då c L har pratat om öns historia och jag om växterna
och i viss mån om fåglar. Första kvälIen jag var på ön fick
jag se ett häckande berguvspar med två ungar. Att det kändes
överväl-digande behöver inte poängteras.
Det har varit roligt och berikande att få vistas så mycket på

ön. Jag har själv l-ärt mig mycket om floran och det har känts
glädjande att få dela med sig av detta till unga och gamla

som gästat ön.
Innan jag kom till Känsö hade jag läst kyrkoadjunkt John
Erikssons skrivelse om fl-oran 1966.Nu kunde jag jämföra och se
vilka förändringar som skett sedan hans besök. De arter, som han
påpekar hade försvunnit sedan Carl Skottsbergs inventering Lg34l
har jag inte heller kunnat hitta. Jag har inte hell_er hittat
någon kamomillkull-a, Anthemis cotula som J E funnit vid hamnen.
Han kall-ar den surkul-1a, vil-ket är ett gammalt namn.

Ett träd som många "Känsökännare" skriver om är asklönn.Trädet
går ej att finna, däremot finns ett par ex av traslind och man

kan inte ]åta bIi att fundera. Har det från början blivit en

förväxl-ing,som sen har fått hänga med, el-1er har det funnits en
askl-önn som sedan av någon anledning försvunnit?
MarriSpen/somb1ivitetts1agssignumförKänsö,varan1edning
ti11 att professor skottsberg begärde att ön skurle rridlysas.
Den växte då på l93O-talet på en yta av ',f 1era *2.' oå John
Eriksson kom tif l- ön hade ytan utökats till c: a l-O m2 och
nu finns den på flera ställen och täcker säkert 1OO m2.



f ruderatmark vid hamnen och nedanför tornet har nya arter
t ex gul och vit sötväppling, revormstöref och gråbinka vuxit
upp. r år har jag hittat sju ex av nattviolr som ej tidigare
observerats.
påtagligt i år är att antalet blommor är betydligt färre än

förra året. En Iång, kall, torr vinter och en ovanligt sen vår

visar tydlig påverkan på växtligheten. styvmorsvioler finns
det dock gott om. Strandkvannen har inte påverkats utan finns
i riklig mängd.

Många arter, t ex brandlilja, brunröd dagliljar blå-1ila iris
(som jas inte kan bestämma)r de flesta träden t ex bok, lindr
ask, hästkastanjr kanadensisk kustgranr traslind har planterats
av människor som bott här eller gästat ön troligen under karan-

tänstiden. Lindarna nära husen skadades vid en brand 1965 men

grönskar trots detta frodigt även i år. Nya skuJ-le dock behöva

planteras.
Något som är värt att observera är att ön är så ren och fri
från skräp. Här hittar man inte som på nästan alla andra öar

glasr plastr papper. Dels beror det naturligtvis på att det

råder Iandstigningsförbud men mest på att militärerna ä1skar

sin ö och sätter en ära i att håtla den fin. Det känns att
alla tycker om att vara här och jag är 91ad att jag har fått
vara en av dem.

xänsö i juli 1996

Li11 Weibull

Artlista bifogas



KÄNSÖ FLoRA

VZixter antecknad.e under besök på Känsö 5 - 7 juli, I sept 1994,
3 - 9 maj t 29 maj, 10 juni, 2 - 15 juli L995, 28 juni-I2 juli -96

Den systematiska orclningen 1 Mossberg/ Stenberg IDEN NORDISKA

FL,ORAN'| ltar följts
Åkerfräken
Skogsfräken
Orrrbräken
HuItbräken
Svartbräken
Majbräken
Träjon
Skogsbräken
lunclbräken
Ekbräken
Stensöta
Gran
Vitgran
Kanadensisk kustgrai
Id.egran
Tal]-
Bergtall
Svarttall
El
Gråvicle
Binclvide
Sä1g
Krypvi,de
Asp
Poppel
Pors
Vårtbjörk
Glasbjörk
Klibbal
Gråal
Hassel
Bok
A(
Bergek
Alm
BrännässIa
Trampört
Vattenpilört
Ätcerpiiort
Van1ig piIört
Akerbinda
Gårctsskräppa
Krusskräppa
Tomtskräppa
Angssyra
Bergsyra
Strandbeta

Equis6tum arvense
E. sylvåticr:n
Pterfclil.rm aquilfnum
Thellipteris plieg6pteri s
Aspl 6nlturt t ri c:]rdlira-i.e s
Athfriran filix - femina
Drydpteris fi.l-ix - rnas
D. cartbtisifura
D. dilatdta
GSznnoc år,oiun cLry6pt eri s
Polyp6dium rml.gare
P{cea åuies
P. g1åuca

laxus baccdta
Pi.nus sylvdstris
P. mugo
P. nigra
Junfperus cornmrinis
S6lix cindrea
S. aurlta
S. cdprea
S. repens
P6pulus trdmula
P. nfgra
Myrfca gale
tsdtuta p6nctula
B. pubdscens
Alnus glutin6sa
A. incana
Cdrylus avelläna
Fagus sylvätica
Quercus r6bur
Q. petrada
Illmus glabra
Urtfca d.i6ica
Polfgonr:n avicul4re
P. amphfbj-wn
P. persicdria
P. lapathifdtiun
Fal16pia conv6lvulus
Rurnex longif6lius
R. erfspus
R. obtusif6lius
R. acet6sa
R. acetosdlla
Beta vulgdris



Svinmål-Ia
FiskmåI1a
StrandmåI1a
Vägmål1a
Spjutmål1a
Glasört
Saltört
Sandnarv
Skogsnarv
Saltarv
Våtarv
Grässt järnblomma
Hönsarv
Vårarv
Knutnarv
Sylnarv
Krypnarv
Grönl,nravel
Vitknavel
Äkerspärge1-
Rödnarv
Saltnarv
Havsnarv
Gökblomster
Tjärblomster
Backglim
Strand.glirn.
Bergglim
SåpnejJ-ika
tsackne jlika
Vitsippa
Kabbleka
Smörblomma
Maj smörblomma
Revsmörblomma
Svalört
Akte j a
Berberis
Jordrök
Vägsena.p
Baektrav
EergkåreI
Sommargyllen
Angsbräsma
Lundtrav
'{agelört
Skörbjuggsört
IrOirUne
Gatkrassing
Pe,':ni-ngört
l{ursenap
r''larviol
Strandkal
Kärl-eksört
Vit fetknopo
GUI fetknopp
IViand.elblorruna
Krusbär
Ätgcirt
Hal-1on
B1åha11on
Björnbär

Chenop6dium älbum
C. nolysndrmum
Ätriplex littoråIis
A. påtula
A. prostråta
Salic6rnia europa6a
Sua6da rnarftrma-
Arenäria sernyllifdlia
Moehringia. trindrvia
Honck6nya peplofdes
SteIlåria m6dia
S. graminea
Ceråstium fontånum
Cr semiCecåndrum
Sagina nod6sa
S. subulåta
S. nrocrimbens
Scl-erånthus ånnuus
S. per6nnis
Spdrgula arvdnsis
Spereulåria rubra
S. marfna
S. m6dia
llichnis flos- cucr.iJ-i
L. viscåria
^.14)Irene nutans
S. marftima
S. rundstris
Saponåria of ficinål-i s
D1ånthus deltoid es
Anem6ne nemordsa
Caltha nal-tistris
Ranrincui-us åeris
R. aurfeomus
R. r6pens
R. ficåria
Aouildgia vtr.l-gåris
tsdrberi s vu.l-såri s
Fr.r:nåria cff i einåIis
Si slimbriurn off icinåIe
Ärabis tnal iåna
Erfsimum ni eracifdl-1um
Barbarda r.,rlqäris
Cardår''rin e trz-tdn sl s
Ärabis , ir"s'i-rr.i
Jrdr:hil-a \ier.::a
Cochleårra- tificinåIis
Caosdl,l-a i;ursa- nast6ris
Lepidiunn r"uii er.ål- e
'lhf ås ri- a,.:^r'6,rse
Di rrl-oi6>:i s :ru,rd.l-i s
Cåkil-e maritima
Crambe ,rariti:na
S6dum teldonium
S. album
S. acre
Saxifraga granulåta
Ribes uva- crispa
Filip6ndula ulmåria
Rubus ida6us
R. cadsi-us
R. olicåtus



Vre sro s
St enro s
Nynonro s
Ilart sro s
Snnåborre
Humlebfomster
I'iej1i-krot
Krakklöver
Gasört
Femfingerört
Blod rot
Smul-tron
Backsmultron
Daggkåna
AonIe
Päron
Rönn
Oxel
0xbär
.Rund.hagtorn
Trubbhagtorn
S1ån
Sötkörsbär
Hägg
Kråkvicker
Duvvicker
Sparvvicker
Häekvicker
Gu-Ivi-a1
Backvial
Stallört
Vit sötväppling
Gu1 sötväppling
VitkIöver
Jordklöver
i'iarxlöver
Rödk1ö ver
Käringtand
Getväp oiing
iiarsyra
iirijuknäva
Snarvnäva
Fliknäva
Stinknäva
Skatnäva
Ju-rqf rulin
Vild l-in
Revormstörel
Kärrtörel
Lönn
T''lsk lönn
liästkastan j
Getaoel, VäAtorLr
Brakved
tsohuslind
Lind
Traslind
Parklind
Rödmalva
Ätta Johannesört
Fyrkantig Johannesört

Agrj-m6nia eupat 6tta
Geum ri-våIe
G. urbånum
Pot ent111a ..patr-ristri s
P. anserfna
P. arg6nta
P. er6cta
Eragär:-a v6sca
F. viriclis
Alchemilla vulgåris
Iria]-us dom6stica
Pyrus commrinis
Sorbus aucupåria
S. intermddia
Cctoneåster integdrri-mus
Cratadgus Iaevigåta
C. mondgyna
Prunus spindsa
P. åvium
P. oad.us
Vicia cracca
V. hirsrita
V. tetrasp6rma
V. s6oium
Låthyrus pratdnsis
L. sylv6stris
ondnis arv6nsi-s
Melil-6tus å]-ba
I'/1. officinål-is
Trifdlium 16pens
T. camn6stre
1. arvdnse
T..orat6nse
L6tus cornicu.låtus
i{nth}il-li s vulner är:_a
öxalis acetos6l-l-a
Gerånitrrn mol,'l e
G. ousiltum
G.,Liss6ctum
G. r^obertiånrrm
f,r6c1ium cicutåriuin
i'clri,qala vulgåris
Lin'rm ca.t närticum
ilu.nh6rbia heliosc 6.-'r a
E. nal-rlstris
r\cer o1ata.:roides
-4.. oseuiioalåtanus
-+6 sculus hi npo c åst a.':um
Rhamnus cathårticus
Frångula alnus
'If1ia platyr:h;illos
'll. cord.åta
T. platyphfllos s. lacinidta
T. vuleåris
Iillalva åytvdstris
Hynerfcum oerforåtum
H. maculåtr.un

rtosa rug6sa
R. canina
R. d.umål-is
R. viIl6sa

även vrt



Unce:'viol
Skcgsviol
Ängsviol
Kärrvicl
Lukt vi ol'
St'rvmorsviol
Fackelblomster
Rallarroa, l,ljöIklrrt
Rosend.unö rt
BergCunli rt
Hönsbär
Murgröna
Hundkäx
Bockrot
Kirskå1, Kers
Vildnersrlja
Krussil ja
Strandloka
Strätta
Strandkvanne
Kärrsil ja
t jung
Lingon
81åbär
Odon
Kråkbär
Gullviva
Videört, Strandlysing
Skogsst jarna
Strandkryoa
Strandtr!ft
Bohusmarrisp
Ask'
Syren
Vintergröna
Vattenmåra
Gulnåra
Stornåra
Snär jrnåra
Snårvincia
Valldrt
Akerförgätmrge j
Backförgätmige j
Skcgsförgätmiee j
Sumpf öreätnniee j
81åsuea
Vit oIi st er
Rödpti st er
FlikoIi st er
Brr-mört
Jordreva
Strand.klo
l{attskatta
Besksöta
Flenört
Gulsporre
Pingerborgsblomma
Strandveronika
Teveronika
Ärenpris
Majveronika
Träd.gårdsveronika

vICl:1 :lrraoII].S
V. riviniäna
V. eanina
V. caidstrrs
V. oCcråta
Y. tricolor
Lvthr'.m salicåria
Eoildbium angustif6tium
E. hi-rsritum
E. ncntånum
Cornus sudciea
.. t - , a- .nedera nel].x
Antnriscus sylvdstris
Pimoin6Ila saxifraga
Aegood'1i um lodagrär:- z
Aethrisa cynåpium
Selinun carvifdlia
Ligusti-cum scöticum
.lngdlica sylv6stris
A. li-torå1is
PeucdCanum oaldstre
Callrina vulgåris
Vaccfnur-'n vitis- idada
V. nyrtillus

av. uargonosuJtr
Bmcetrum nigrum
Pr].mul-a verrs
Lysinächia .rulgåris
Trlentå1is eurooada
Glaux rrarfti.ma
Arnn6r'ia nnaritima
Lrnn6ni'.ur hunrle
F:'åxinus e xedlsior

-t5yr1:1ga vuJ-garrs
Vinca ninor
gåtiurn pahistre
']. ridrtrm
j. ä1 'o'-.r.:r

,]. anarine
??ly."t 4sLa :f:i'*'Svmch.r;uin ofiicinål e

l, . tltlvcsolls arvense
li. ramosfssima
t,'.. s.flvät1ca
,vl . lara
Å;uga ryramicåIis
Låmrrrm a1br.r.n
t. ourpfreum
L. h',ibriCum
Pr'.-rr{l1a vulså.ris
Glechdna hederåcea
Lfecous eurccadus
Solänurn nfgrum
5. duleamåra
ScrcohulärLa nodösa

t.!lnar]-a \nrJ.sarLs
Disitålis ourprirea
veidnica tongif6lia
V. chamaddrys
V. officinålis
V. sernyllif<51ia
V. odrsicg



.Angskovall
Groblad.
Svartkämpar
Gulkämpar
0Ivon
Snöbär
Vi-ldkaprif ol-
Skogstry
Vårklynne
Vänderot
Angsväd"d
Bl-åklocka
Knö1kl-ocka
Gullris

'Tusensköna
Strandaster
Gråbi-nka
Sumpnoppa
rrkerkul-1a
Iilysört
Rö11ika
Bal-d ersbrå
Kustbaldersbrå
Gatkamomill
Prästkrage
Renfana
Gräbo
Hästhov
Korsört
Klibbkorsört
i3ergkorsört
Kard.borye
Åkert i st e1
Kärrtistel
Vägt i st e1
r?ödklint
:Ji-.',1-11nt
ilö stf ibbla
Svlnrot , Kori-rf 1bbla
Ki;.Imol-ke, lvTiölktister
ilkerrnol-ke
Skogssallat
i\:ia.skro s
rarkå1
ilraf ibbla
i',aef ibbla
!-lockf ibbla
llavssälting
Virrlök
9rand lil ja
Brunröd Caglil,ja
Pärlhyacint
Gräsl-ök
ijackl-ök
Skogslök
Sandl-ök
Lj-1j ekonval j
Ekorrbär
Getrams
Storrams

.i{el-amciirun nrat6nse
Plantågo ma.jor
P. l-anceolåta
P. mer{tima
Vibrirnum 6pulus
Symohooricårnus rrvuf åris
Lcnl c6ra neri- cllimenum
L. xyl6steum
Val-eri andtta lociista
Valeriåna officinåli- s
Succfsa pratdnsis
Camnånula rotund.if 6f iag. raouncul-oides
Solidågo vizgåurea
Bellis oerdnnis
Aster trin6l-ium
Erfgeron acer
Qnanhålium uligln6sum
Anthemis arvdnsis
AchilI6a ptårmica
A. millefdlium
Matri cärLa oerforåta
i{. marfti-ma
Chamomil-la su-av6ol- ens
leuc ånthemluri vu1gåre
Tanaedtum vulgåre
Artemfsla vulgåris
Tussilågo fårfara
^at.)enec]-o vuJ-garl_s
S. viscdsus

t, .J. sylvatrcus
Ärctium rninus
Circium arvdnse
C. oalristre
C. vuleäre
Ce:itaurda ,l.cda
C. 'cfanus
I-e6nt cl o' :r,:.it r-linnåI i s
Scorz or.dra :-,jmil-i s
Sdnchu.s :l-er'4eeus
S. arv6irsis
Lactrica mur.åli s
Taråxaeun lruDc Vulgårla
LåosaniL c oi:i:r:rini s
!:.ieråciu,r nl Ics611a
H. grunn Vul-gatifdrmia
ii. umbell åtrm
frigldchin inaritima
Gåsea litea
Liliun i:u-r h jr'erurn
ijennerocålfis fulva
ivirisc ari ..bor rvof de s
Ä11iurn schoendnrasum
A. oleråceurn
A. scorr,l6ot asum
A. vineål-e
Conval-låria majåIis
irlaiånthemu:n bif dlium
Polygdnatum od.oråtun
P. multifl-6rum



Svärd,slil ja
Iri s
Veketåg
Knapptåg
Stubbtåg
SaIttåg
SyItåg
Löktåg
Ryltåg
Vägtåg
Ängsfry1-e
Knippfryle
Vitfryle
Vårfryle
Fårsvingel
Rödsvingel
Engelskt rajgräs
Vitgröe
Angsgröe
Berggröe
T,undgröe
Saltgräs
Rgvigt saltgräs
Hundäxing
Darrgräs
Tak]-osta
Foderlosta
Ludd.Iosta
Strandråg
Lundelm
Kviekrot
Knyl-havre
Tuvtåte1
Kruståte1
Värtåte1
LudCtåte1
Vårbrodd
Srunven
Bergven
rlödven
Krypven
Sandrör
Bgrgrör
rrngskavle
Vass
Knägräs
Stagg
Blåtåt e1
i-iavssäv
Ängsu11
Tuvull
Pi- ggst aru
Sand.starr
Plattstarr
Flaskstarr
Hirsstarr
Blekstarr

Iris pseudåcorus
I. Sib{rica ?
- ^^ aJuncue ellusus
J. conglomeråtus
J. comprdssus
J. gerårdi
J. tdnuis

1- aJ . O1rI_ OO Sr]S
J. articulåtus

^tJ . OUI ont-us
L-l,zuLa multifldra
L. campdstris
L. Iuzuloides
L. pil-6sa

:rttfestuca ovlna
F. rubra
Ldliurn nerdnne
Poa ånnua
P. prat6nsis
P. compr6ssa
P. nemörål-is
Pucc in6l-1i a retrof l- d xa
P. maritima
Dåctylis glomeråta
Brj-za m6aia
i3romus tectdrum
B. in6rmis
B. hord.eåceus
*ta.IreVmuS arenafl-Us
Cry*rr" caninus
E. repens
Arrhenåtherum e1åtius
Deschdmpsi-a ces"oi-t 6sa

-tD. rl.exuosa
Arta cradcox
Holcus Lanäta
Antir.o xånthum orloråt um
dcr6stis canfna
A. vineålis
. - -- t
-ri.. caplIIarl-s
A. stolonifera
Arr"n6nhil a arenåria
Calamagrdstis eniqdics
Ä-t-o oecrirus nrat 15nsi s
i'l:rraginit es austråIi s
Danth6nia ciectimberi s
.lårdu.s stricta
julolinia caerrilea
Scirnus maritimus
,irionh6rum an€Justi I 61. ium
E. vaginåtum
Carex s'picåta
C. arenär1a
C. dfsticha
C. rostråta
C. oanicea
C. pall6scens



Hund-starr
Loppstarr
Harstarr
St j ärnst arr
Nattviol

Carex nigra
C. nulicåris
C. ieporfna
c. echinåta
Platanthdra bif6lia

Tack til-l Ingvar Norclin, Birgitta Herloff och Lars Hellman

som hjä1-ot mig med det jag inte t<u-ndei

Li11 T/eibuII
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ir.kerfräken, Equisdtum irrvease

!.@, E. sYlvåticum

A]-la växter har inte blommor
nen ofta vackra blad..
Titta på crtnbunksväxter oeh
jämför den med varanCra.
!'räken ti].lhör ormburrksväxter
De får inga blonnior eller frön.
De snrid.s ined. hjäl! av soorer
i etl ax. Det finns flera olika
sorters frtiken. r-rär är två som
är va:rliga. St jiilkarna rir ihai-
liga och ]rar tunlra, tr',j.d.lika
blari- i kra"nsar.
Skogsfräken likr:ar en liten gr

a.rvense bet;r'i.er'iker
sylvaticr-r:n betyder sKog

St ensöta, Pclyodrlir-rn ysl qara

Stensöta rir vanlig. d.en viix-er ofta oå
ner*iha,.Ila.r, i slcrevor ceh vid ste,rar.
.Jla u,ed-ersi-Ca: a.r bla,lel sitber soc:r-
sa::rl-in,qar, som ten f örcirar sig 'le'l .
titta .red lr.r 3re''r..

truf qare let ,/d er :tt u ,ie e it r .,ra. i.li-.Jl



Ekbräken, Gymnocdroi-um Cry6pteris
Hu1tbräken, Thellipteris pheg6pteris

I\fånga ormbunksnarm slutar på bräken.
Se i- en flora. Här är två av d.em.
Titta :lcga så kan du lätt skilja dem
fralr varandra. -Eåda är ganska små,
20-30 em. Hultbräken har de två
nedersta bladen neclåtriktade som
mustaseher - ett bra "kom ihåg".
På Känsö finns oekså örnbräken,
majbräken, lunclbräken, svartbräken
cch träjcn.

,,,r19
-sS}'



S?, Juniperus conundnis

,r-rnen kan växa som träd. eller buske och
ibland är den lag cch krypanCe utmed
marken. Den ka"n bli rnycket ganmal, ner
ä.n l-l)00 ar. På försomnaren bl_omrnar e.Len,
d.:i rvker ha:rblonnmornas frönjö1 i noln
runt enen, den virdpclli_nerås. l.rukterna
är små 'rbärkottar'r, som mognar langsarnt
u-rrd.er tva ar. Den första hösten är de grö-
ftäs d,en and.ra mognar d.e cch blir" b-l-åsvarta.
De användes som krydcia til1 viltstek, till
enbärsd.rlcka och till gi-n och genever.
Enris anvd.nd.es vid rökning av äti,tka, kcrv
och fisk. Förr trodrle man att man kunde
förd.riva s"iukdomar med rökning av enrls i-
sjuksal-ar. Eneträ användes till smörknivar
i:vttor, knaopar, brickor oeh andra smasakei.
Förr byggd-e man gärd.sgård.ar av enstörar och
band ihon dem med" barken, som är seg ochstark. Enekvistar över d.örren jagar borthäxor.
Engallmygcan fägge" ägg på barren, som b11r
tjoeka och växer ihop kring ägget. na" inne
kfäcks ägget ti11 en liten orårgefärgad 1arv,
som bl-ir_ en tly engallmygsa. De gallbildning-
arfia kal_las kikbär, för man kckade dem imjölk och gav den son medicin mot kikhcsta.
Det är inte konstigt att man förr fick l-ära
sig att hälsa oå denna hjälpsamma buske.

Pors, Iti:lrica gale

Pors ;rr en liten greri"g buske,scn
vij.xer vld. vatte:r<irag. öer blir c:a,) cm hög. Kvistarnå .ir röd.bru_na
oc.ir har har.tslika körtlar, so.rn ut_
si-i.nder en stark cloft. GnusrTa bladoch kn,tpnar, sa känner du vä1,lof_ten. ian- och honblorn-nor sitter
oa slcilcla buskar och bl_oinmar innan
bl-ad en slaqit u c .
!'örr använd.es ola,Cen till_ smaksi,itt_ring av ö1 och mjöC, nu til1 brann_
rrinskrlrd'1"a.



f.ram'pört, Polfgonom aviculåre

Trampörten är vanlig vid kanten av går
vägar och i gräsmattor.Titta genom 1u5
så ser du hur vackra blommor den har.I
kan vara vita,rosa eller röda.Den är l
krypande och därför lägger man inte si
lätt märke ti]1 den.
Man ser ofta en flock sparvar r som äter
på gräsmattan.Då är det ofta trampört<
f rön som ]ockar. Det t o m hörs hur de
ät er.
avicuLaris betyder att det ät fågelmat

Ängssyra, R6mex acet6sa
Bergssyra, Rrjmex acetos6l"l-a
Bergssyran brukar vara mindre och l
nare än ängssyran.
Om du tycker att det är svårt att l
ma ihåg vilken du har framför dig,.t
du få mitt "kom ihåg knep":bergssyr
måste vika upp blacispetsarna för at
inte stöta mot berget.Smaka på bla<
acetosa betyder syrlig
acetoselfa något syrlig



SiLQrt, Polligonum annnhibium

Det finns flera olika sorters pi1ört.
De växer både på l-and och i vatten och
blommorna har varierande fåtg r vit r grön,
röd.Titta hur växten ser ut vid blad-
fästena, så förstår du varför den hör
till "Slidknäväxterna"
amphibium betyder att den växer både
på land och i vatten.

Går'd sskri:.ppa, Riimex longifi6lius.

Skräppor blir ganska högvuxna och
f år tätt med bl-ommor. De vissna skräp-
porna står kvar hela vintern.Har du
som jaS plockat av de bruna frukterna
och lekt att det är kaffe?
Det finns fler arter skräppa.
longifolius betyder 1ånga blad



t

'Grässt järnblomma,

Grässt järnblomma
Blommorna är vita
meter.
stellaria betyder
Iik,graminea att
Den tar ofta stöd

Stelläria graminea

är vanlig.
och c:a 1 cm i dia-

att blomman är stjärr
växten är gräsIik.
av andra växter.

i?ödn?rv, S-lergu-låria rubra

Rödnarv är en liten nedliggande ört mer
röd.violetta blommor. Bladen är korta, tr,
smala och klibbiga.Den växer i kanten
av gräsmattor och på flera stä1len ut-
med naturstigen där det är torrt.
rubra betyder röd



StranCglim, Sil6ne maritima

Strandglim växer på torra,grusiga
ställen vid havsstranden.Blommorna
är vita.Foderbladen är sammanväxta
och ser ut som en uPPblåst bal1on9.

maritima betyder att den växer vid
have t

tsetgglirn, Si-ldne ruDdstris

Bergglim är mycket mindre än strandglim
och-Äar små,vita blommor-vissa år blommar
den mycket rikligt på berg och i skrevor.
Den finns på fLera stäIlen där det finns
berg.
r,rpå"tris betyder att den växer på Xt- ippor

Det är ganska vanligt att denna(och vissa
andra) nejlikväxter har blommorrsorl s€F
smutsiga ut. De är då angripna av en para-
sitren sotsvampr sorl sitter i ståndarknap-
parna



Vitsippa, Anem6ne nemordsa

Vj-tsippan är nog
kade vårblomna.
den. Den växer i
nå ängar och har
från vilken det
sippor. I fröna

vår mest ä]s-
AlIa känner iget
skog, hagar ocJ
en lång rotstat

växer upp nya v:
finns en ol-ja s,

myrorna tycker om, så de hjäIPe:
til-l att sprida växten.
nemorosa betyder växer i lund.ar

Kabbleka r Cal-tha palfistris
Kabblekan har ganska stora r gula
blommor och kraftiga stjälkar.Den
växer på f ukt iga stäl1en och bl-om-
mar i maj-juni.Fröna kan flyta och
sprids med vatten.Du hittar kabb-
Lekan vid många vattendrag.
palustris betyder att den växer
i kärr.



Vanli smörblomma, Randnculus åcris

Denna smörblomma är upprättstående
och kan b1i ganska hög, c: 3O em
Den bl-onmar i maj-juni
acris betyd.er skarp, bitter

Ma jsmörb1omma, Ran6nculus auricomus

Som namnet säger blommar denna i
maj först av a1la smörblommor.
Kronan är oregelbunden r al-l-a kron-
bladen är inte lika stora,blomman
ser skadad ut.
auricomus bdtYoer gutfhårig



Svalört,Ran6nculus ficäria

Svalörten har gula blommor och nästr
hjärtlika blad.Den blommar tidigt pl
våren samtidigt med vårlök och vitsi
por.Det är lätt att veta att det inl
är smörbl-omma. Den kommer senare. Bla<
är blanka och glatta.Den har tjocka
rötter med näringrsom gör att den bl
mar tidiqt.Den trivs bäst på fuktig
mark.Efter häftiga regnskurar kan bl
och förna på marken spolas bortrså
att de ljusa uppsvällda rötterna bli
liggande synliga på jorden.Det trodc
man förr var ett järtecken-"det hade
regnat himfavete".Men det vetet är t
tigt.
ficaria betyder fikon,det syftar på
tjocka rötterna

iievsmörb1omma, Rarrfnculus 16pens

Det f inns många ol-ika. sorters smö
blommcr och en av dem på Känsö är
revsmörblomman. Man känner igen d
nå- att bladens mittlob är skaftad
Det bilr1as 1ånga revorr som slår
rötter så att d.et blir nYa olanto
Den blommar i iuni
repens betYd.er att den har Kryoan
re \ror



Sommargyllen r Barbar6a vu19åris

Sommargyllen blommar från maj och
långt in på sommaren med gula blom-
mor. Säg namnet och hör hur vackert
det l-åter. Den f år f rön i långa ski-
dor.
vulgaris betyder att den är vanlig

Nagelört r Er6phila v6rna

Tidiqtribland innan snön smäl-t,kan du
hitta nagelörten vid klippor,berghällar
och på sandiga stäIlen.Den är mycket
liten i början så du får titta noga-
Den har smårvita blommor och får små,
ovala, något spetsiga f rökapslär r solTl

någon tycker liknar babynaglar -därav
namnet.
verna betyder att den blommar på våren



Skörb juggsört_, Cochle äyta officinål-is
Pol strä.nclerna blornnar skgrbjuggsörten i maj
- juni med vi-ta blommor. '
Bladen ä.r bl-anka, t joclca och köttiga. De inne-
hå11er mycl<et C-vitarnin. Därf ör plackade s jö-
män växten och åt för att motverl<a C-vitamin-
brist som l<unde ge upphov tiLl skörbjuggr
n.ir <Je var ute på 1å-ngfärd och inte hade
tilIqång ti11 frukt eIIer grönsaker

Lomme, Cansdlla bursa -past6ris

Lomme är en mycket vanlig växt med
små, vita bl-ommor. Den börjar blomma i
maj och bloffnar sen hela sommaren.
Namnet har den fått av formen nå frö-
kanslarna, som lj-knar en lädernåse med
pengar, som herdarna förr hade hängand.e
virl l-lvrenrmen.

capsella=kapselr bursa=börs, pastorls=
herd.e, lomme=f ieka



Marviol, cåki-l-e narftima

Bland stenar vid stranden växer
marvi-olen. l3l-ad.en är kala och
köttiga, blornmorna dr violetta
och väIdoftand,e.
Den tiJ-lhör famj-1jen korsblom-
niga. och är inte all,s någon vio1.
Namnet är alltså ganska missvi-
sande. lvlarviol-en blommar under
senare d.elen av sommaren.

Kärleksört , S6dum tel6ph i um

på bergiga,steniga ställen växer kärleks-
örtbn,som bfommar från juli långt in på
hösten med gulgröna blommor.Stjälkarna är
rödaktiga och bladen blanka,köttiga med
mycket vatten i.
Vissna blommor kan stå kvar under vintern.



Y-Nffi
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Gul- fetknopp, S6dum acre

Fetknopoen blommar med gul-a, vackert
symmetri-ska, st järnlika blommor oå
stenar och berghäl1-ar i juni. Bladen
är små, tjocka, äggformisa och kan
lagra mycket vatten.
Växten är grön året orl.

acre betyder att den har skarPt
bitter smak

Vit fetknopp, S6dum album

BLand stenar och berg växer vit fetknopprikligt och ofta mattbildande.
B.Lommorna är vita på upprätta greniga
skaft.Bladen är smårkorvlika,tjocka ochofta brunröda Lill färgen.Växten är vin_tergrön och bLommorna står kvar som vinteståndare ti11 nästa blomning.
album betyder vit



,u 
j örn bä5, Rubus

Björnbär är en av de crär.bu;=karr
sonr växer pä Känsö. Björnbä-rs-
ilr-r.sl(arna har vita el--l_er- skära'r:l-cnrr,or. Bären bestar av må,nga
sio:i. stenfrukter, som sitter
tätt tillsammans. De mognar
sent pP sornmaren och år inte
sr>d.a förrän de bfivit alloeles
gvarta.

ri1 Känsö vdxer ocl<s;å- i.ial 1on
:ch b-l i'rhz,.llon

i'Ivpolros, Rosa ou-måli s

il,'l-ol:morna" nå nynonbu-ri1'-i1r'tivl i'"4.

rnyeket va-rj-erand.e far,qer - \'i-i,e,
::v,z,ra, röCa. tllommor":":.a t t'.1 iirs
:ll.rpcnt'osor. Bu-sken har nrrnEa-
v.jrssLi. i:agga.r. i,'rukter'la ir s-,-' 1.-

l-i-li1ra. riötter, scm si',;ter i rrrr.l i
t'I.fnc1et, en skenfrr;kt. idr!-r','?3 i'' tr-
l:l,r irrekei' om att aj.ii:- r'.'ino:r.
i'l-era- rraxt er lrar f al-tt narrnet ro s
t.l'tari ar:t \rara en e.TenL-l rl: llos:
rz:i"iteros, stockr"cs, iu1.r'cs, .)cl-
oz"ncilrea itr te sagor ocn c,eriitr-
teI:-,er, som beskriver r1e under-
i:aya vildrosorna. Pi. r\rr)o]'Il,r-ls-
kens ola-u kan man L,rtia s-tora,
rnosslika n]'stan. De crsa"kas B'\'l

en liten qial lstekel tch irrrreliir.l-
ler flera larver. I ganmal folk-
iro gav dessa nystan s-rötnn och ]ral-
1as ci"ärför sömntorn. Ii'lan kunde kti-
na clem pä apotek. Linn6 skriver i
en av sina reseskild.ringar att mar'
l-ad.e sömntorn i barnens vaggor och
äld.re oersoners sängar för att ge
ro och sömn.



Kråkklöverr Potentilla pälustris

xråkklöver blommar hela sommaren
med brunröda stjärnlika blommor'
Det är ingen klöverväxt '
palustris betYder att den växer
i kärr.

Humleblomster, Geum rivä1e
På fuktiga ställen växer humleblomster'
Den har hängande blommor med vitgula
e1l-er svagt rosa kronbl-ad - Foderbladen
som syns mest,är brunröda och håriga.
Förväx1a den inte med kråkklöver.Den
kalfas ibland för mormors nattmössa

rivale betYder att den växer vid
bäckar



Blodrot r potentilla er6c ta
Växten har fått sitt namn av attjordstammen inuti är röd.Den hargula bLommor med fyra kronbLad.
erecta betyder upprätt

Femf ingerört r potentilla arg6ntea
Femfingerörten har gula blommor
med fem kronblad.
Jämför med blodroten
argentea betyder att bladen ärsiLvervita på undersidan



Gåsört r Potentilla anserina

Gåsörten är vanl"ig.Den växer
krypande tutmed marken och får
långa revor.Bladen är grågröna
och silverhåriga på undersidan,
Blommorna dr gula ungefär 2 cm

stora.

anserina betyder gås, den växet
ofta på stränder där gässen bet

Gulvial, Läthyrus prat6nsis
Gulvial har kIängen med vilka
den klänger sig fast vid andra
växter.Frukten är en baljarsom
blir brunsvart.
pratensis betyder att den växer
på ängar



Kråkvicker,Vicia cräcca

Kråkvicker har många blåviolet-
ta blommor i klase på S!jäInen
Bladen har kLängen,som sling_
rar sig om andra växterrså att
kråkvickern kan hålla sig upp-
rätt. Den blommar hela romrnaiän.
FågIar äter gärna fröna tfiär,
baljorna spricker

Häckvicker,Vicia s6pium

Häckvickern har färrg bl-ommor
på stjälken än kråkvickern,
men var-je bfomma brukar vara
större och mera röciviolett än
kråkvickern.Den har klängen
och klänger upp i andra väx-
ter.
sepium betyder växer vid häc_
kar.



Sötväppl ing , Mi 1i t6tus of f i c inä1is
Vi9 hamnen på ruderatmark växergul och vitsötväppling.Det a, 

"n60-7O. cm hög växt-med-gula 
"if.,vita blommor i smal klåse.

Officinalis betyder att den an_vänts som medicin.
Den vita benämns alba som betydervit

Käringtand r Lotus cornicuLätus
På torra stäl1en växer kärinq_
!3nd med gula et ter gufor"njå
blommor i flock.Den har intåklängen som gulvial ocfr är-*.r.ragvuxen.Den blommar i juni_iuIi.
Baljorna är uppåtståendå
corniculatus betyder med små [orn



Vitklöver,Trif6lium repens

Både vit och rödklöver växer lite
varstans på fänsö.Vitk1övern har
nedliggande stjälkarrsom s1år rot
på flera stä11en vid bladfästena.
Det som vi kall-ar blomma är många
små blomrorrsom sitter tätt ti11-
sammans i en blomstä1lning.De är
vitaribland med en skär ton och
blir bruna.Blommar heLa sommaren.

Latinska namnet betyder att den har
tre blad och är krypande

Rödk]över rTri f 61ium prat6nse
A1la känner nog igen rödk1överrsorl.
är vanlig och bl-ommar hei-a sommarerl

pratense betyder växer på ängar



Harsyra ,Oxa1 is acetos6l la
På skuggiga ställen växer harsyra.Alla
barn brukar smaka på bladen och vet att
de smakar syrligt.Blommorna kommer i maj
och är vita med skära,ibland violetta
strimmor.Bl-aden liknar kIöverblad,de
är gröna heLa vintern.De viker ihop sig
i solsken för att inte torka.

sggtosella betyder något syrlig

Joha4nesor'!, Hyperfcum perforåtum
'r maculåtum

Det finns olika sorters Johannesört.
Vanligast är äkta Johannesört med två
kanter på stjälken och fyrkantig Johan-
nesört med. fyrkantig stjälk. De är myc-
ket l-ika varandra och inte lätta att se
skillnad på för den som inte är van.
Den äkta Johannesörten har genomskinliga
pri-ckar på bladen. Det sJrns om Cu håller
ett blad mot ljuset. Gnider du knoppar
och bl-ommor mellan fingrarna bJ-i-r du röd.
Växtsaften j-nnehåIler hypericin, ett äm-
ne som blir rött när d.et kornmer i kontakt
med syre i luften. Johannesört är en
gammal brännvinskryd.d.a - mannablod eller
hirkumpirkum
perforatum betyder genomborrad och
macul-atum fläckig



Styvmorsviol r viola tricol-or
I bergskrevorna bl-odrmar vissa år massor
med styvmorsviol-randra år mindre.BLomman
har tre färger:gult i mitten,två mörklila
kronblad överst och de andra tre ljusare
liIa.Det nederstarstörsta kronbladet har
mest gu1t.Det är sagans styvmorrsom tog
det mesta smöret ti11 sig sjä1v.Mörka
linjer på kronbl-aden visar vägen in ti11
mittenrdär insekter ska hitta nektar.
tricolor betyder trefärgad

Skogsviol rViola riviniåna
Det är inte lätt att skilja afla violer
från varandra. Det finns ilera arter på
Känsö.Skogsviol- är en av demrden bfommar
i maj-juni



RaLlarros, Epil6bium angustif6lium

Ral-Larrosen har många olika namn.Mjö1k-
ört är ett av dem.Man trodde förr att om
kor åt av växten gav de mycket mjö1k,där-
för fick den namnet mjö1kört el1er mjö1ke.
Rallarros heter den därför att den alltid
växte upp där ral-larna byggde järnväg.
Den är vanlig på torr mark,blir ofta myc-
ket hög och blommar med röda blommor mot
slutet av sommaren.Sä11synt finns den med
vi ta blommor ( jmf r vi t l jung ) . pröna är lråni-
*A och sprids med vindenrnär de korkskruvs-
Liknande frökapslarna spricker på sensom-
maren och hösten.Titta också på växten på
vintern.
angustifolium betyder att den har smala
b1 ad

Dunört r Epil6bium montänum

Det finns fLera olika arter dunört.
Bergdunört är en som finns på fänsö.
Den är mycket mindre än raLLarrosen
och har blekare blommor.

montanum betyder att den växer på berg



Skogsst järna, Trientä1 is europ6a
De vita blommorna gör verkligen
skäl för namnet.De lyser som
stjärnor inne i skogen när de
blommar i juni på tunna stjäl-
kar i växtens topp.
Skogsstjärnan är Värmlands
landskapsbLomma.

11önsbär r Cornus su6cica
Hönsbär är ingen vanlig växt på
Känsö.Egentligen är den en fjä11-
växtrsom växer rikligt på våta
fjäl1hedar.Växten är 1iten,10-15
cm hög.Den har små,svartröda blom-
mor tätt till-sammans.Under dem
sitter fyra vita svepebladrsom
man lätt kan tro är blomma.l.lär
blommorna vissnat, får växten röda
bär med ett frö i och på hösten
är hela växten röd]ila till fär-
gen.
suecica betyder svensk



Kärrtöre1, Euphorbia palustris

Lysand.e gul blornmar l<ärrtöreln
pa försorlunaren nå öarnas strånd-er.
Den växer på ffera ställen på Känsö.

Den är storvuxen med kraftig, ihålig
stam. Bladstjälkarna innehålter vit,
giftig mjölksaft.

palustris betyd.er vdxer i kärr

Vid hamnen i ruderatrnark växer
den mindre s1äktingerr revorms-
töreL

Strandkvanne, Angelica litoraLis
Strandkvannen växer rikligt blandstenblock utmed Känsös stiänder.Det latinska namnet betyder änge1och..en legend berättar ått det varen änge1 som lärde munkar i ettkloster att använda kvannen sommedicin.Bladen kunde användas somlugnande medeLrroten mot förstopp_ning, frukterna var urindrivande
man kunde koka blad och stjälkaroch äta som vi idag gör *"å 

"p._nat och sparris.
Munkarna kom sedan på att frönakunde pressas och såaksätta o.o.M.'j Benedektinerlikör.

*#$:



Kirskål, Aegopddium Pod-agråria

Kirskå1ens bl-ad- kommer tid'igt oc! bil-
aä" ett grönt täcke på vissa områd'en'
I trädgåidar är den ett hatat ogräs'
lfan kaä äta blad.en som sa1]ad- och stuv-
ning. Blommorna kommer i juli och mån'ga

troi att d,et är hund"käxr rnen man ser Iätt
skillnad 'oå bladen. Om man gnuggar blad'en
känner man att d.en har kryd.dof t ' Den kal-
fas oct så kers eller skvallerkåI, d'en 'oå-
stås sprid.as snabbare än käringskvaller'
lVamnet pod-agråria talar om att den använts
som med.icin mot nodager (gikt) som är' en

värksjukdom i lederna

Kärrsiljar Peuc6danum pal6stre
xärrsilja växer vid stränderna.Den
blommar i juli med små vita blommor
i flock.Bladen är bruna allra ytterst
på spetsarna.
palustre betyder att den växer i kärr.

äs_

brr" na



Hundkäx, Anthriscus sylv6stris
Hundkäx kal1as också hundloka.Det är enväxt som har ökat snabbt senare år.Det
beror på mycket kväve i naturen.Det ärden vanligaste av våra flockblomstriga
växter och den pryder på försommaren
dikeskanterrskogsbryn och ängar med sittvita flor,som ser ut som bruåslöjor.
Varje flock har många små blommor.
sylvestris betyder vild el_l_er växande
i skog

Hundkäx,kärrsilja och kirskå1 tilthör
fami 1 jen flockblomstriga, som har mångaarterrflera användes som krydda (kummin,
di I 1, fänkå l_ r koriander, persi- 1 ia, palster_
nacka rrnorot ) rmen det f inns också f leragiftiga (odört,vildpersilja,sprängört ) .En viktig familj alttså.



Kråkbär, Empetrum nigrum
Bland lingonris och bIåbär växer ett
ris,som heter kråkris eller kråkbär.
Bladen är barrlika och sitter kvar
under vintern.Blommorna är små och
oansenl iga. Bären b1 ir b1åsvarta.
nigrum betyder svart

Marrisp, Lim6nium h6mi1e

På den steniga strandenrsom delvis
översilas av saltvattenrväxer mar-

risp talrikt.Den har sPridit si9
mycket under senare år.Saltvatten
gynnar frönas grobarhet.
Marrispen blommar i augusti rned ljus-
1ila blommor i ensidiga,täta ax På

greniga r styva stjä1kar.
Marrispen har blivit symbol för Känsö

flora.



t

Vitplister,Lämium album (blindnässla)

Många tror att det är en brännässfa '
men känn på den,så märker du att den
är mjuk. Den är vanlig och blommar
undei stor del av året.Tag en blomma
och sug.oå förstår du varför bin och
humlor gärna besöker den.
album betYder vit

Rödplister, Lämium PurP6reum
I april-maj blommar rödplister med

små purpurröda blommor.

purpureum betYder Purpurfärgad



Gulsporre, Linäria vu19äris
Under senare defen av sommaren hittar
du gulsporre lite varstans.Den har mån-
ga tysandereula blommor samlade i tät
klase. Varje blomma har en 1ång sporre
med nektgr,som lockar humlor och bin-
vulgaris betyder att den är vanlig

Snå rvi nda , Ca 1ys t69 i a s6pi um

Upp i buskarna slingrar snår-
vindan med vita stora bfommor.
Den blommar i -j ul i.
sepium betyder att cJen växer
vid häckar



teLfqlgrtlkg, Verdnica chama6drys

?:a-lii:l T3"g" veronikor, men den som
11.*, lrestra +agger närke till är tevero_nrkan med hlmme]sb1å bl_ommor och vitaståndare. Iilånga kallar aåä-iO" mormorsglasögon. Titia på 

"iårraå""å sa förstårdu varför. De är'två iiii-"it"r"t.
chamaedrys betyder d.värgek

43gsko_11a]_1., Ivlelampf".m prat dnse
Ängskoval-l- hittar du blommancle 1 jufi-augusti. Blommorna är vitgula. Man sägeratt den är halwparasitisk. Det betydeiatt den tar en d.e1 av sin näring franandra växters rötter. Den svartnar vid.torknlng - mel_anos betyd.er svart.
pratense betyd.er äng



Groblad, Plantägo major

Groblad kallas ibland för 1äkeblad.
Man använde förr bladen att lägga på
sår.Bladen är stora och breda och
har kraft iga nerver. Axen , som växer
upp på en 1ån9 stjä1k från mitten av
bladrosettenr innehå11er många tätt-
sittande blommor. Du kan se Äui-stån+
darna sticker ut när den bl-ommar.
Fåglarna tycker om fröna.
major betyder stor

Svartkämpar, Plantägo lanceoläta
Svartkämpar har inte så breda blad
som groblad. De är smaLa, fansettl ika
(=fanceolata).Axen är korta och nrörka
nästan svarta.När de bLommar ser man
gulvita ståndare soi sticker ut.
Både groblad och svartkämpar är van-
liga.



SC.pf fl_g_l_, Lonic6rancapri f 6t ium
Kaprifol kan inte växa upprätt av sig
siälv.Den är en av Sveriges tre vilda
lianer och slingrar sig kring andra
träd och buskar.Den kan också växa
uppför klippbranter.Den blommar i juli
med gulorange väldoftande bLommor.
De doftar starkast på kvällen och
l-ockar nattflygande insekter med
1ånga sugsnablarrsom kan stickas
ner i den J-ånga pipen. Frukten är
ett rött,giftigt bär.
Kaprifol är Bohusl-äns landskapsblomma.
caprifolium betyder getblad
Besksöta och murgröna är de två andra
svenska f ianerna

B1åklocka, Campånu1a rotundif6lia
Det f inns f lera ol ika b1åkl-ockor.
Detta är en av de vanligaste.Den är
spröd och ganska Liten.Den blommar
i jul i-august i .

rotundifolia betyder runda blad,det
är rosettbladen 1ängst nerrsom äF
runda



Rö1lika, Achi1l6a millef61ium
Röl1ikans blomsamling är samman-
satt av många små korgar.Den dof-
tar starkt.Färgen är varierander
oftast vit men kan ibland bli röd.
Röllikan är en gammal medicinal-
växt.
millefolium betyder att den har
många småb1ad

Renfanar Tanac6tum vulgare I

Renfanan saknar strålblommor 1ik-
som gatkamomill.De gula knapparna
är korgar med många småbLommor i
stora kvastliknande samlingar.De
doftar starkt.Ofta samlas massor
med insekter på växten.Många ploc-
kar renfana och har den torkad i
vas hela vintern.
vulgare betyder vanlig



t
Baldersbrå, Matricäria inoddra
Baldersbrå blommar hela sommaren.
Många tror att dcn heter prtistkrage
men titta i floran så ser du tydliga
skillnader.
På stränderna hittar du baldersbrå med
köttiga blad.
inodora betyder lukt1ös

GaEkamomillr Chamomilla suav6olens
Gatkamomill ser ut som en baldersbrå,
som förlorat strålblommorna.Men det är
en art utan strålblommor.Den har bara
de gulgröna blommorna tätt i en korg.
suaveolens betyder välluktande



Hästhov r Tuss i 1ägo färfara
irttif.gon kommer tidigt I ibland
inr,.r, .tt snön smält bort ' Det är
en av våra tidigaste vårblommor'
Den blommar innan bladen kommer
f..*.Stjälkarna är täckta med röd-
;;;;. riarr-Efter blomnineen rår
irutcterna, fröna, håriga Penslar '
rå* flyger iväg med vindens hjälP'
ei"a""-tiar s.**a form som en häst-
hov och kan under sommaren bli
mycket stora
fussilagon har använts som host-
nedicin.
Tussi betYder hosta, farfara mjö-
iig(urua.tt at mjöIiga på undersi-
dan )

Gull-ris, SoJ-idägo virgäurea
cuTl?ls blommar under senare delen
av sommaren.Den kan b1i ganska hög
c:a 50-70 cm.Blomkorgarna är gula
och sitter samlade i en tät klase.
soI idago=tät
virgaurea betyder gullris



Korsört r Sen6cio vulgäris
Korsört är en oansenlig växtrsom
många inte lägger märke tiIl.Den
saknar strålblommor och ser ut som
om den är i knopp eller har viss-
nat.
vulgaris betyder vanlig

Klibbkorsörtr Sen6cio visc6sus
Klibbkorsörten ärrsom namnet an-
gerrstark: klibbig.Den är ofta
större än vanliga korsörten och
blommorna syns mera.Den har strå1-
bLommor fast något bakåtrullade.
viscosus betyder klibbig



m

Lil jekonval j, Conval-läria ma jä1is

Liljekonvaljen är inte vanlig på
Känsö.Den växer endast i parken
mel1an l-usthuset och Erikssons
grav. Där växer endast blad r den
blommar inte.
majalis betyder att den blommar
i maj

Ekorrbärr Maiänthemum bif6lium
Ekorrbär blommar med små vita,
väldoftande bLommor.Liksom 1i1-
jekonvaljen får den röda bär
och är giftig.Titta på blommor-
na genom lupp.
bifolium betyder två blad
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