Information om hotade arter

Nipsippa Pulsatilla patens
Nipsippa är en flerårig växt med mjukhåriga blad och stjälkar. På våren blommar den med stora blåvioletta blommor. Bladen som är trefingrade och flikiga framträder föst i slutet av blomningen. Den underart som finns i Sverige finns även i östra Europa, men minskar antagligen på de flest håll. I Sverige finns den bara på Gotland och i
Ångermanland. Den i särklass rikaste lokalen är Filehajdar. Den hittas
även i betydligt lägre antal runt Visby, i några socknar på mellersta
Gotland och på några ställen på nordöstra Gotland.

Hot
Nipsippan är känslig för igenväxning, dels för att de gamla plantorna kan få svårt
att klara konkurrensen, men framförallt för att den har svårt att etablera nya plantor om växttäcket är för tätt.
Ett annat hot är uppgrävning. Eftersom blomman är vacker är det inte ovanligt att
man gräver upp plantor för att ha i trädgården. Då begår man emellertid ett lagbrott, då nipsippan är fridlyst. Ett tredje hot är exploatering, t.ex. kalkbrytning.
Så här kan du gynna nipsippan!
Röj buskar och ris om det är tätt där
nipsippan växer.
Beta marken, helst med nöt. Djuren ska då
släppas på sent, efter att nipsippan satt frukt.
Förhoppningen är att djuren ska hålla efter
igenväxningsvegetation, men antagligen kan
även trampet från djuren gynna
nipsippan eftersom det då kommer fram bar
jord där fröna kan gro. För hårt bete kan
däremot vara direkt negativt för
arten.
Om växttäcket är tätt kan man eventuellt
försöka få fram blottor där nipsippan kan gro.
Det kan ske genom att man bränner marken
eller att man krattar eller gräver fram små
jordblottor.

Vad är ett åtgärdsprogram?
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för blodtoppblomvecklaren har tagits
fram av länsstyrelsen på Gotland, som också ansvarar för att åtgärderna utförs. Det finns att ladda
ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
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