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Gruppen i skuggan under några granar ovanför Cote 2000 för lunch, 4 juli 2015. 
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Resedagbok 

Vädret i Alperna kan vara nyckfyllt och bjuda på överraskningar vilket ofta har konsekvenser för 

botaniserandet. Inför den botaniska resan i juli 2015 så visade alla rapporter på att det varit varmt och 

att vegetationen skulle vara något tidigare utvecklad än normalt, alltså tvärtom mot vad som varit fallet 

i Sverige. Väl på plats så visade det sig att en större värmebölja drivit på blomningen ytterligare den 

senaste veckan. Och mer av den varan skulle det bli. 

 

  De vetenskapliga namnen följer Naturhistoriska muséets i Paris checklista från 2014 och det gör att 

de inte alltid sammanfaller med svenskt namnskick. De svenska namnen följer i första hand Dyntaxa, 

om svenska namn saknas där har främst SKUD plant (http://skud.slu.se/Skud/) använts. 

 

Torsdagen den 2 juli 
Ett dussin förväntansfulla botanister landade med några minuters försening på Lyons flygplats strax 

före tolvslaget. Vår chaufför Michel Gaillard väntade på oss med sin buss och vi kom snart iväg mot 

Lans-en-Vercors och gästhemmet Prés Verts som var vårt nav de dagar vi skulle exkurera runt 

Grenoble. Efter att ha installerat oss och fått i oss av vår värdinnas lunch så bar det av ut i markerna. 

Vår guide under dagarna runt Grenoble, Frédéric Gourgues, hade också anslutit. 

  Eftermiddagen ägnades åt Vallon de la Fauge strax SO om Villard-de-Lans (ca 1 240 – 1 280 m ö h). 

De vegetationstyper som bjöds på här var gamla vallar, rester av hackslåttmarker samt skog av främst 

bok och gran. Allt på kalkberggrund. Värmen var hög även på 1200 meters höjd så vandringen 

företogs i lugn takt, med vattenflaskor i beredskap. Den tidiga blomningen gjorde att blanknäva 

Geranium nodosum kunde studeras i full blom. Bäcktistlarna Cirsium rivulare var också i full blom 

liksom vingginst Genista sagittalis, gullgentiana Gentiana lutea, nysrot Veratrum album och 

Campanula rhomboidalis. Däremot var stinkfibblan Aposeris foetida och de tre arterna av Globularia 

– G. bisnagarica, G. nudicaulis och G. cordifolia överblommade. Även de sällsynta Pinguicula 

grandiflora och Tephroseris helenitis var överblommade och i frukt. Den senare hade uppenbarligen 

haft ett gott år. Silverfryle Luzula nivea och Luzula sylvatica subsp. sieberi var i full blom i skogarna 

runt slåttervallarna.  

  Efter exkursionen och hemresan smakade det gott med middag och botanisterna som stigit upp tidigt 

var snara att komma i säng. 

 

Noterade växter Vallon de la Fauge 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Alchemilla conjuncta Alchemilla alpina s.l. alpkåpa 

Aposeris foetida 

 

stinkfibbla 

Astrantia major 

 

stjärnflocka 

Bromopsis erecta Bromus erectus raklosta 

Campanula glomerata 

 

toppklocka 

Campanula rhomboidalis 

 

styvklocka 

Carduus defloratus 

 

skafttistel 

Cirsium rivulare 

 

bäcktistel 

Clinopodium alpinum Satureja alpina, Acinus alpinus alpmynta 

Crepis biennis 

 

skånefibbla 

Cruciata laevipes 

 

korsmåra 

Dianthus saxicola Dianthus caryophyllus subsp. sylvestris 

 
Digitalis grandiflora 

 

gul fingerborgsblomma 

http://skud.slu.se/Skud/


Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Epipactis atrorubens 

 

purpurknipprot 

Euphorbia dulcis 

 

söttörel 

Fagus sylvatica 

 

bok 

Genista sagittalis 

 

vingginst 

Gentiana lutea 

 

gullgentiana 

Geranium nodosum 

 

blanknäva 

Globularia bisnagarica 

  
Globularia cordifolia 

 

klippskrabba 

Globularia nudicaulis 

 

tuvskrabba 

Gymnadenia conopsea 

 

brudsporre 

Gymnocarpium robertianum 

 

kalkbräken 

Helleborus foetidus 

 

klockjulros 

Heracleum sphondylium 

 

björnloka 

Hippocrepis comosa 

 

hästskoklöver 

Knautia maxima Knautia dipsacifolia, Knautia sylvatica skogsvädd 

Laserpitium latifolium 

 

spenört 

Laserpitium siler 

 

bergkummin 

Lilium martagon 

 

krollilja 

Lonicera alpigena 

 

alptry 

Luzula nivea 

 

silverfryle 

Luzula sylvatica subsp. sieberi Luzula sieberi 

 
Moehringia muscosa 

 

mossnarv 

Onobrychis viciifolia 

 

esparsett 

Orobanche gracilis 

  
Phyteuma spicatum 

 

vitrapunkel 

Picea abies 

 

gran 

Pimpinella major 

 

stor bockrot 

Pinguicula grandiflora 

 

storblommig tätört 

Platanthera bifolia subsp. latiflora 

 

skogsnattviol 

Polygala calcarea 

 

kalkjungfrulin 

Prenanthes purpurea 

 

rödsallat 

Rhamnus alpina 

 

alpgetapel 

Rhinanthus alectorolophus 

 

luddskallra 

Silene nutans 

 

backglim 

Sorbus mougeotii 

 

häckoxel 

Stachys alpina 

 

alpsyska 

Tephroseris helenitis 

  
Thesium pyrenaicum Thesium pratense 

 
Vaccinium myrtillus 

 

blåbär 

Veratrum album subsp. lobelianum 

 

nysrot 

Veronica teucrium Veronica austriaca subsp. teucrium 

 
Veronica arvensis  fältveronika 

Veronica urticifolia 

  
Viburnum lantana 

 

parkolvon 

 



 
Silverfryle Luzula är en av de vackraste fryle-arterna. Typisk i bokskogarna på lite högre höjd. 

Foto: Barbro Risberg 

 

 
Vackert blå blommor av Polygala calcarea. Foto: Leif Andersson 

 



Fredagen den 3 juli 
Denna dag ägnades i sin helhet åt silikatmarkerna runt den kända skidsportanläggningen Chamrousse. 

Eftersom värmen var så hög beslutade vi att ta telekabinbanan både upp och ner och ägna mesta tiden 

åt alpin flora. 

  Vi började botanisera runt Croix de Chamrousse (2253  m ö h) dit telekabinbanan tog oss. 

Vegetationen på dessa höga höjder utgjordes av gräsmarker på silikatberggrund, klippvegetation, 

rasmark med talus. Trädgränsen, som här bildas av cembratall Pinus cembra, låg hela tiden nedom de 

nivåer vi botaniserade på. Tyvärr har skidliftar och andra anläggningar gjort att floran runt dessa i stort 

sett är ruderatartad. Det är dock intressant att se vilka arter som klarar att etablera sig som 

ruderatväxter på denna höjd. Vitklöver Trifolium repens är en av dem, som här växte tillsammans med 

Trifolium thalii. 

  Av specialitéerna på berget såg vi Bupleurum stellatum och Phyteuma hemisphaericum. Cirsium 

spinosissimum, som normalt blommar ganska sent, var i full blom och hade uppenbarligen ett mycket 

bra år. Vi noterade flera bekantingar från de svenska fjällen som krusbräken Cryptogramma crispa, 

fjällglim Silene acaulis och fjällviol Viola biflora. I sluttningarna ner mot Lacs Robert blommade 

alpros Rhododendron ferrugineum. 

  Det var varmt även på denna höjd och vandringen ner till Lacs Robert (ca 2000 m ö h) tog på 

krafterna. Vi hittade ett stort block bakom vi alla kunde hitta skugga för lunch-picknicken. Då vi 

ordnade fältluncherna själva när vi exkurerade runt Grenoble kunde vi avnjuta ett antal olika 

desertostar, en av Frankrikes specialitéer, vid varje fältlunch. Vid sidan av oss, vid klippblocket, kunde 

vi notera den sällsynta Cardamine plumieri och på själva blocket växte Cardamine resedifolia. 

Marken runt oss lyste gul av Luzula nivea. Här fanns också den gracila Luzula alpinopilosa. 

De flesta gentianor var överblommade men några ex av den storblommiga Gentiana alpina i blom 

kunde vi hitta. Eftersom vi på grund av värmen valde att ta telekabinbanan också ner hade vi en 

vandring på knappa 250 m i höjdled upp till densamma innan vi kunde åka ner. 

  På vägen ner från Chamrousse tittade vi på högörtsvegetation (ca 1575 m ö h) med bl a torta 

(fjälltolta) Lactuca alpina och fransktorta Lactuca plumieri. Här växte också vitsippsranunkel 

Ranunculus platanifolius och den i högörtsvegetation nästan alltid närvarande Adenostyles alliariae. 

  Sen bar det av till vår värdinna Danielle Eymaron i Prés Verts. Vi passade på att svalka oss i den pool 

som finns utanför gästhemmet, dessa varma sommardagar var den en obetalbar kvalitetshöjning. 

  Som vanligt avnjöts en god middag som avslutades med en utsökt pannacotta med specialbehandlade 

jordgubbar. 

 

Noterade växter Chamrousse 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Adenostyles alliariae 

 

gråflockel 

Adenostyles leucophylla   

Alnus alnobetula Alnus viridis björkal 

Armeria alpina 

  
Aruncus dioicus 

 

plymspirea 

Aster alpinus 

 

alpaster 

Astrantia minor 

  
Athyrium distentifolium Athyrium alpestre fjällbräken 

Betonica hirsuta Betonica pradica 

 
Biscutella laevigata 

 

glasögonört 

Bupleurum stellatum 

 

stjärnharört 

Campanula scheuchzeri 

  
Cardamine plumieri 

  
Cardamine resedifolia 

  
Carex curvula 

  
Cerastium arvense  fältarv 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Cirsium spinosissimum 

 

alptistel 

Cryptogramma crispa 

 

krusbräken 

Cystopteris fragilis 

 

stenbräken 

Doronicum grandiflorum 

 

storblommig gemsrot 

Dryopteris affinis 

 

raggträjon 

Dryopteris filix-mas 

 

träjon 

Epilobium alpestre 

  
Erigeron uniflorus 

 

fjällbinka 

Euphrasia minima 

  
Galium anisophyllon Galium pumilum coll. 

 
Gentiana alpina 

  
Geum montanum 

 

bergnejlikrot 

Helictotrichon sedenense 

  
Jacobaea incana Senecio incana gråstånds 

Juncus trifidus 

 

klynnetåg 

Lactuca alpina 

 

torta 

Lactuca plumieri 

 

fransktorta 

Leucanthemopsis alpina 

 

alpprästkrage 

Linaria alpina 

 

alpsporre 

Lotus corniculatus subsp. alpinus Lotus alpinus 

 
Luzula alpinopilosa Luzula spadicea 

 
Luzula lutea 

  
Luzula spicata 

 

axfryle 

Minuartia verna 

 

vårnörel 

Minuartia sedoides 

  
Murbeckiella pinnatifida 

  
Myosotis alpestris 

 

alpförgätmigej 

Noccaea rotundifolia Thlaspi rotundifolia 

 
Oxyria digyna 

 

fjällsyra 

Pachypleurum mutellinoides Ligusticum mutellinoides 

 
Paronychia polygonifolia 

  
Patzkea paniculata Festuca spadicea, Festuca paniculata 

 
Phyteuma hemisphaericum 

 

alprapunkel 

Pinus cembra 

 

cembratall 

Plantago alpina 

 

alpkämpar 

Poa alpina 

 

fjällgröe 

Potentilla aurea 

 

gullfingerört 

Potentilla grandiflora 

 

sammetsfingerört 

Ranunculus alpestris 

 

alpranunkel 

Ranunculus montanus 

 

bergsmörblomma 

Ranunculus platanifolius  vitsippsranunkel 

Rhododendron ferrugineum 

 

rostalpros 

Rumex alpinus 

 

alpskräppa 

Sagina glabra 

  
Sagina saginoides 

 

stennarv 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Saxifraga bryoides 

  

Scorzoneroides pyrenaica var. helvetica 

Scorzoneroides pyrenaica, Leontodon 

pyrenaicus 

 
Sedum alpestre 

  
Sedum atratum 

  
Silene acaulis 

 

fjällglim 

Atocion rupestre Silene rupestris bergglim 

Trifolium alpinum 

 

bergklöver 

Trifolium repens 

 

vitklöver 

Trifolium thalii 

  
Vaccinium myrtillus 

 

blåbär 

Veronica alpina 

 

fjällveronika 

Veronica bellidioides 

 

bergveronika 

Veronica serpyllifolia subsp. humifusa 

 

lappveronika 

Viola biflora 

 

fjällviol 

Viola calcarata 

 

sporrviol 

 

 
Alpin vegetation på Chamrousse. I bakgrunden Lacs Roberts. 

Foto: Barbro Risberg



Lördagen den 4 juli 

Dagstemperaturerna fortsatte uppåt och vi var glada att dagens exkursioner låg i Vercors-massivet, 

nära vårt boende. Detta är en dag helt på kalkstensberggrund. 

  Vi började med att ta kabinbanan upp från Cote 2000 som tog oss till 1 720 m ö h. Därefter vandrade 

vi vidare till en altitud om drygt 1 800 m ö h. Här rörde vi oss bland gräsmarker och klippvegetation. 

Trädgränsen som låg i stort sett där vi vandrade runt utgjordes mest av gran. Ett stort antal vackra och 

ibland ovanliga arter var i blom som Veronica fruticulosa, bleksporre Linaria supina, Traunsteinera 

globosa, stinkfibbla Aposeris foetida, den vackert ljusblå Polygala calcarea, alpmynta Clinopodium 

alpinus, Senecio doronicum, Kernera saxatilis och Bupleurum petraeum.Vita varianter av vår 

rödklöver, Trifolium pratense var. villosum, växter rikligt i gräsmarkerna. 

  Vi hittade en grupp med granar vars skugga betydde mycket för att göra fältlunchen behaglig. 

På grund av värmen och att en vandring ner mest skulle bli en transportsträcka så tog vi oss också ner 

med kabinbanan. 

  Nästa exkursionsmål var ett kort stopp för att titta på slåtterängar på fuktig mark strax norr om 

Villard-de-Lans (980 m ö h), de som ej var slagna ännu. Just denna äng slås inte varje år och slås den 

så är det sent eller torra år – så vi hade tur. Här tittade vi på äkta stormhatt Aconitum napellus, stor 

ormrot Bistorta officinalis, brinklosta Bromus commutatus, gråmynta Mentha longifolia och knöltistel 

Cirsium tuberosum. I bäcken som rinner vid fuktängen noterade vi tätnate Groenlandia densa. 

  Efter detta behövde vi skugga och besökte skogarna runt Col de Croix Perrin (1 218 – ca 1 240 m ö 

h). Naturtypen här är en skog med gran, silvergran och bok. På marken finns både örter och ris. 

Uppenbarligen behövde även Grenoble-borna den skugga och svalka som träden och altituden kunde 

ge. Fullt med folk utspridda på filtar och campingstolar hade flytt stadens hetta. Runt dessa sällskap 

vandrade vi runt och botaniserade. Här fanns ett par ovanliga svenska skogsarter nämligen 

gotlandsmåra Galium rotundifolium och skogslysing Lysimachia nemorum. Frylearterna storfryle 

Luzula sylvatica och Luzula luzulina noterades i skogen. Av andra arter märks svarttry Lonicera nigra, 

glesstånds Senecio ovatus subsp. ovatus, Veronica urticifolia och rosenmynta Clinopodium 

grandiflorum. 

  Sista exkursionsmålet för dagen var kanjonen Gorges du Furon (ca 900 m ö h), där en nybyggd bro 

gjorde att vi kom över till de lodräta kalkklipporna på andra sidan vägen. Där kunde vi botanisera utan 

risk för bilar, mc och cyklister – dock inte utan att höra dem. Vi kunde studera både exponerade, torra 

klippor och våt klippor med sippervatten i skugga. 

  Bergfingerört Potentilla caulescens har namngett denna vegetationstyp enligt växtsociologin. Här 

växer också typiskt Silene saxifraga och Erinus alpinus. I bergskrevorna fanns gott om Asplenium-

arter – grönbräken Asplenium viride, svartbräken A. trichomanes, murruta A. ruta-muraria och A. 

fontanum. På sipperytor fanns prickbräcka Saxifraga rotundifolia och kustgullpudra Chrysosplenium 

oppositifolium. I sluttningen nedanför kalkklipporna noterades Pseudoturritis turrita och brunnäva 

Geranium phaeum. 

  Efter denna varma dag var det skönt med bad och middag. Kvällen ägnades som vanligt åt 

genomgång av noterade arter och bestämning av några oidentifierade arter. 

 

Noterade växter Cote 2000 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Adenostyles alpina 

  
Anacamptis pyramidalis 

 

salepsrot 

Anthriscus nitida Anthriscus sylvestris subsp. alpestris 

 
Anthyllis vulneraria s.l. Anthriscus nitida 

 
Aposeris foetida 

 

stinkfibbla 

Arabis alpina 

 

fjälltrav 

Arabis ciliata  flocktrav 

Arenaria gothica Arenaria multicaulis kalknarv 

Astrantia major  stjärnfloka 

Bupleurum petraeum 

 

klippharört 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Campanula cochleariifolia 

 

dvärgklocka 

Carduus defloratus 

 

skafttistel 

Carex sempervirens 

  
Chaerophyllum villarsii   

Chenopodium album  svinmålla 

Clinopodium alpinum Calamintha alpina, Satureja alpina alpmynta 

Dryopteris villarii   

Erinus alpinus 

 

leverört 

Galium obliquum 

  
Gentiana angustifolia 

 

smalbladig alpgentiana 

Globularia cordifolia 

 

klippskrabba 

Globularia nudicaulis 

 

tuvskrabba 

Gymnocarpium robertianum  kalkbräken 

Gymnadenia nigra 

 

brunkulla 

Hieracium valdepilosum 

  
Hieracium villosum  ullfibbla 

Hippocrepis comosa 

 

hästskoklöver 

Homogyne alpina 

 

fölhov 

Hypericum richeri 

  
Juniperus communis subsp. nana 

 

fjäll-en 

Kernera saxatilis 

 

pillerkrassing 

Lactuca perennis 

 

blåsallat 

Lamium maculatum  rosenplister 

Linaria supina 

 

bleksporre 

Phyteuma orbiculare  klotrapunkel 

Picea abies 

 

gran 

Poa alpina 

 

fjällgröe 

Polygala calcarea 

 

kalkjungfrulin 

Polystichum lonchitis 

 

taggbräken 

Ranunculus platanifolius 

 

vitsippsranunkel 

Ranunculus tuberosus 

  
Rhamnus alpina 

 

alpgetapel 

Rumex scutatus 

 

sköldsyra 

Saxifraga moschata Saxifraga exarata subsp. moschata myskbräcka 

Scabiosa columbaria supsp. lucida   

Scrophularia canina 

 

småflenört 

Sedum atratum 

 

mörk fetknopp 

Senecio doronicum 

 

gemsrotsstånds 

Sesleria caerulea 

 

atlantisk älväxing 

Sideritis hyssopifolia 

  
Sisymbrium austriacum 

 

donausenap 

Thalictrum minus  kustruta 

Traunsteinera globosa 

 

bollyxne 

Trifolium ochroleucon 

 

blekklöver 

Trifolium pratense var. villosum Trifolium pratense subsp. nivale 

 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Valeriana montana 

 

bergvänderot 

Veronica fruticulosa 

   

Noterade växter fuktängar mellan Lans en Vercors och Villard-de-Lans 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Aconitum napellus 

 

äkta stormhatt 

Bistorta officinalis Polygonum bistorta stor ormrot 

Bromus commutatus (liknade mycket B. racemosus brinklosta 

Cirsium rivulare 

 

bäcktistel 

Cirsium tuberosum 

 

knöltistel 

Crepis paludosa 

 

kärrfibbla 

Filipendula ulmaria 

 

älggräs 

Groenlandia densa 

 

tätnate 

Hypericum tetrapterum 

 

kärrjohannesört 

Juncus inflexus 

 

blåtåg 

Lychnis flos-cuculi 

 

gökblomster 

Mentha longifolia Mentha sylvestris gråmynta 

Salix elaeagnos  lavendelvide 

Salix purpurea 

 

rödvide 

Sanguisorba officinalis 

 

blodtopp 

Scrophularia auriculata 

 

vattenflenört 

Scrophularia nodosa 

 

flenört 

 

Noterade växter Col de la Croix Perrin 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Abies alba 

 

silvergran 

Ajuga reptans 

 

revsuga 

Alnus alnobetula Alnus viridis björkal 

Aruncus dioicus 

 

plymspirea 

Avenella flexuosa 

 

kruståtel 

Bromopsis benekenii 

 

strävlosta 

Campanula rhomboidalis 

 

styvklocka 

Carex sylvatica 

 

skogsstarr 

Clinopodium grandiflorum Satureja grandiflora, Calamintha grandiflora rosenmynta 

Digitalis grandiflora 

 

gul fingerborgsblomma 

Fagus sylvatica 

 

bok 

Galium odoratum 

 

myskmadra 

Galium rotundifolium 

 

gotlandsmåra 

Hordelymus europaeus 

 

skogskorn 

Lonicera nigra 

 

svarttry 

Luzula luzulina 

  
Luzula sylvatica 

 

storfryle 

Lysimachia nemorum 

 

skogslysing 

Melica uniflora 

 

lundslok 

Neottia nidus-avis 

 

nästrot 

Petasites albus 

 

vitskråp 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Picea abies 

 

gran 

Prenanthes purpurea 

 

rödsallat 

Salix eleagnos 

  
Salix purpurea 

 

rödvide 

Sanicula europaea 

 

sårläka 

Senecio ovatus subsp. ovatus 

 

glesstånds 

Thesium pyrenaicum Thesium pratense 

 
Vaccinium myrtillus 

 

blåbär 

Veronica urticifolia 

   

Noterade växter Gorges du Furon 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Abies alba 

 

silvergran 

Achnatherum calamagrostis 

 

silvergräs 

Aconitum anthora 

 

gul stormhatt 

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia   

Pseudoturritis turrita Arabis turrita torntrav 

Asplenium fontanum Asplenium. halleri 

 
Asplenium ruta-muraria 

 

murruta 

Asplenium trichomanes 

 

svartbräken 

Asplenium viride 

 

grönbräken 

Bromopsis benekenii 

 

strävlosta 

Buphthalmum salicifolium 

 

ljusöga 

Cardamine pentaphyllos 

 

fingertandrot 

Chaerophyllum hirsutum 

 

bergkörvel 

Chrysosplenium alternifolium 

 

gullpudra 

Chrysosplenium oppositifolium 

 

kustgullpudra 

Circaea x intermedia 

 

mellanhäxört 

Cirsium rivulare 

 

bäcktistel 

Cystopteris fragilis 

 

stenbräken 

Digitalis lutea 

 

liten fingerborgsblomma 

Epilobium alpestre 

  
Erinus alpinus 

 

leverört 

Filipendula ulmaria 

 

älggräs 

Geranium phaeum 

 

brunnäva 

Hieracium humile 

  
Kernera saxatilis 

 

pillerkrassing 

Lilium martagon 

 

krollilja 

Medicago sativa subsp. falcata Medicago falcata gulluzern 

Moehringia muscosa 

 

mossnarv 

Neottia nidus-avis 

 

nästrot 

Pedicularis gyroflexa 

  
Potentilla caulescens 

 

bergfingerört 

Primula elatior  lundviva 

Saxifraga rotundifolia 

 

prickbräcka 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Libanotis pyrenaica Seseli libanotis säfferot 

Silene saxifraga 

 

tuvglim 

Thalictrum aquilegiifolium  aklejruta 

Trifolium aureum 

 

gullklöver 

 

 

 

 

 

 
De flesta storblommiga gentianor hade blommat över. Bild av Gentiana angustifolia. 

Foto: Leif Andersson 



 
Bollyxne Traunsteinera globosa noterades i kalkrika gräsmarker ovanför Cote 2000. 

Foto: Barbro Risberg 

 

 
Klippharört Bupleurum petraeum växer på kalkklippor. Foto: Leif Anderson 



 
Alpmyntan Clinopodium alpinum noteras huvudsakligen på kalkrik mark. Foto: Leif Andersson 

 

 
Fuktäng som fortfarande slås med brinklosta Bromus commutatus, blodtopp Sanguisorba officinalis 

och stor ormrot Bistorta officinalis. Foto: Leif Andersson 



 
I bäcken bredvid fuktängen växer tätnate Groenlandia densa. Foto: Leif Andersson 



 
Leverörten Erinus alpinus noterades i kalkspringorna i Gorges du Furon. Foto: Leif Andersson 

 

 
Den lilla ormbunken Asplenium fontanum växer också i de skuggiga kalkspringorna i Gorges du 

Furon. Foto: Barbro Risberg 

 



Söndagen den 5 juli 
Meteorologerna hade förutskickat att det fanns ”risk” att Grenobles absoluta värmerekord skulle slås 

denna dag – om man nådde 42 grader C så var rekordet slaget. Vi bävade för denna värme, särskilt 

som vi tänkte besöka lokaler på låg nivå i dalen Gresivaudan där Grenoble ligger. Vi beslutade att göra 

en del mindre ändringar i schemat för att anpassa oss till den extrema värmen. 

  Vårt första besök var i Forêt de Manival (ca 500 – 540 m ö h) som ligger på en av Europas största 

alluvialkoner (svämkäglor) nedanför berget Mt Eynard. Skogen domineras av Quercus pubescens och 

är en stor blandskog med många värmegynnade lövträdsarter och andra växter. Här finns också gott 

om bryn. Mestadels skulle vi vara i skugga, vilket en dag som denna var skönt.  

  Detta är en mycket artrik skog med bryn, buskmarker och mer sluten skog. Nedan följer ett axplock 

av noteringarna. Coronilla minima och C. coronata, den första var fint i blom men den andra var 

överblommad men lätt identifierbar. Flera Inula-arter kunde noteras, förutom vår vanliga krissla Inula 

salicina så fanns också den fridlysta I. helvetica och brunkrissla I. conyzae. Det mycket krisslelika 

ljusögat Buphthalmum salicifolium fanns det också gott om. Vildkrapp Rubia peregrina med sina 

hakförsedda blad och stjälkar klänga på träd och stenar utmed stigarna. Den vackra purpurklövern 

Trifolium rubens noterades på flera ställen, några exemplar fortfarande i blom. Strutstarr Carex alba är 

en vanlig art i fältskiktet. 

  Skiktet av buskar och småträd är mycket artrikt med arter som lagertibast Daphne laureola, 

perukbuske Cotinus coggygria, körsbärskornell Cornus mas, gulkronill Hippocrepis emerus, buxbom 

Buxus sempervirens, berghäggmispel Amelanchier ovalis och järnek Ilex aquifolium. 

  Fältlunchen intogs i skuggan av Quercus pubescens och naverlönn Acer campestre. Tack vare en viss 

molnighet och skugga så hade förmiddagen varit ganska skön. 

  Rikkärret Marais de Montfort (230 m ö h) beslöt vi på grund av värmen att ägna lite mindre tid. Vi 

tittade på kärrytorna med stora mängder knappag Schoenus nigricans och trubbtåg Juncus 

subnodulosus. Här noterade vi tisteln Cirsium monspessulanum. I kanten av en damm noterade vi 

Ludwigia palustris och gråmalva Althaea officinalis liksom jättefräken Equisetum telmateia utmed 

diken. 

  Dagens sista lokal var rikkärret Marais de Chapareillan (med Lac de Bey) (430 m ö h) med 

omgivningar. Här finns också torrängar, vinodlingar och en Quercus pubescens-skog. Nu var det 

eftermiddag och solen låg på kraftigt. Det kändes som att botanisera i en bastu. Under besöket tittade 

vi närmare på en kulle med torrängsväxter och rikkärret. Vi noterade Dorycnium pentaphyllum subsp. 

herbaceum, några fortfarande blommande ex av Linum tenuifolium. Gentianaväxten Blackstonia 

perfoliata med sina gula blommor, blommade bland torrängsväxterna på en kulle. 

  Den stora fuktängen var slagen och det gjorde att några arter ej kunde ses. Några ruderatväxter 

noterades bland vinodlingarna på tillbakavägen till bussen, åkerkörvel Torilis arvensis var en av dem. 

  Sällan har ett bad känts så behagligt som efter denna varma dag väl tillbaka i Prés Verts! Väl där fick 

vi info om att Grenobles värmerekord var slaget – 42 grader hade det varit. 

 

Noterade växter Forêt de Manival 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Acer campestre 

 

naverlönn 

Acer monspessulanum 

 

dvärglönn 

Acer opalus 

  
Acer pseudoplatanus 

 

tysklönn 

Achnatherum calamagrostis 

 

silvergräs 

Agrimonia eupatoria 

 

småborre 

Allium ursinum 

 

ramslök 

Amelanchier ovalis 

 

berghäggmispel 

Anthericum ramosum 

 

liten sandlilja 

Asparagus tenuifolius 

  
Asperula cynanchica 

 

rosenmåra 

Betonica officinalis Stachys officinalis humlesuga 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Brachypodium rupestre 

  
Brachypodium sylvaticum 

 

lundskafting 

Bromopsis erecta Bromus erectus raklosta 

Buglossoides purpurocaerulea Lithospermum purpurocaeruleum färgväxlare 

Buphthalmum salicifolium 

 

ljusöga 

Bupleurum falcatum 

 

smalbladig harört 

Buxus sempervirens 

 

buxbom 

Calamagrostis varia  piggrör 

Carex alba 

 

strutstarr 

Carex flacca 

 

slankstarr 

Carlina vulgaris 

 

spåtistel 

Cervaria rivini Peucedanum cervaria hjortsilja 

Clematis vitalba 

 

skogsklematis 

Cornus mas 

 

körsbärskornell 

Cornus sanguinea 

 

skogskornell 

Coronilla coronata 

 

bergkronill 

Coronilla minima 

 

dvärgkronill 

Corylus avellana 

 

hassel 

Cotinus coggygria 

 

perukbuske 

Daphne laureola 

 

lagertibast 

Dioscorea communis Tamus communis djävulsdruva 

Erigeron annuus Stenactis annua sommarbinka 

Euonymus europaeus 

 

benved 

Euphorbia amygdaloides 

 

mandeltörel 

Euphorbia cyparissias 

 

vårtörel 

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa 

  
Frangula dodonei Frangula alnus brakved 

Fraxinus excelsior 

 

ask 

Galium obliquum 

  
Geranium sanguineum 

 

blodnäva 

Hedera helix 

 

murgröna 

Helleborus foetidus 

 

klockjulros 

Hippocrepis comosa 

 

hästskoklöver 

Hippocrepis emerus 

 

gulkronill 

Hypericum montanum 

 

bergjohannesört 

Ilex aquifolium 

 

järnek 

Inula conyzae 

 

brunkrissla 

Inula helvetica 

  
Inula salicina 

 

krissla 

Lactuca perennis 

  
Ligustrum vulgare 

 

liguster 

Loncomelos pyrenaicus Ornithogalum pyrenaicum spansk stjärnlök 

Lonicera xylosteum 

 

skogstry 

Lotus maritimus Tetragonolobus maritimus klöverärt 

Melittis melissophyllum 

 

honungsmynta 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Molinia caerulea subsp. arundinacea 

  
Ononis pusilla 

  
Ononis spinosa 

 

åsnetörne 

Pinus sylvestris 

 

tall 

Pilosella florentina 

Hieracium florentinum, Hieracium 

piloselloides  

Plantago media 

 

rödkämpar 

Primula vulgaris 

 

jordviva 

Prunella grandiflora 

 

praktbrunört 

Quercus pubescens Quercus humilis ullek 

Rubia peregrina 

 

vildkrapp 

Salvia pratensis 

 

ängssalvia 

Coronilla varia Securigera varia rosenkronill 

Tanacetum corymbosum 

 

renfanekrage 

Teucrium chamaedrys 

 

gamander 

Teucrium montanum 

 

berggamander 

Tilia platyphyllos 

 

bohuslind 

Trifolium rubens 

 

purpurklöver 

Viburnum lantana 

 

parkolvon 

Vincetoxicum hirundinaria 

 

tulkört 

 

Noterade växter Marais de Monfourt (Marais de Crolles) 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Althaea officinalis 

 

läkemalva 

Buddleja davidii 

 

syrenbuddleja 

Carex lepidocarpa 

 

näbbstarr/jämtstarr 

Cirsium monspessulanum 

  
Equisetum telmateia 

 

jättefräken 

Erigeron annuus Stenactis annua sommarbinka 

Euphorbia stricta 

 

styvtörel 

Juncus subnodulosus 

 

trubbtåg 

Ludwigia palustris 

 

ludwigia 

Oenanthe lachenalii 

 

smalstäkra 

Schoenus nigricans 

 

knappag 

Verbena officinalis 

 

järnört 

 

Noterade växter Marais de Chapareillan med Lac de Bey 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Asperula cynanchica 

 

rosenmåra 

Blackstonia perfoliata 

 

gulört 

Bromopsis erecta Bromus erectus raklosta 

Buphthalmum salicifolium 

 

ljusöga 

Campanula glomerata 

 

toppklocka 

Carex tomentosa 

 

luddstarr 

Centaurea scabiosa 

 

väddklint 

Cirsium monspessulanum 

  



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Cirsium palustre 

 

kärrtistel 

Cladium mariscus 

 

ag 

Coronilla minima 

 

dvärgkronill 

Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum Dorycnium herbaceum subsp. herbaceum 

 
Epipactis palustris 

 

kärrknipprot 

Eragrostis minor Eragrostis poaeoides kärleksgräs 

Erigeron annuus Stenactis annua sommarbinka 

Inula salicina 

 

krissla 

Juncus subnodulosus Juncus obtusiflorus trubbtåg 

Linum tenuifolium 

 

barrlin  

Molinia caerulea subsp. arundinacea 

  
Oenanthe lachenalii 

 

smalstäkra 

Petrorhagia prolifera 

 

hylsnejlika 

Phragmites australis 

 

vass 

Schoenus nigricans 

 

knappag 

Torilis arvensis subsp. arvensis 

 

åkerkörvel 

Tragopogon dubius 

 

stor haverrot 

Trifolium montanum 

 

backklöver 

Vulpia myuros 

 

råttsvingel 

 

 

 

 
Purpurklövern Trifolium rubens växer på kalkhaltig mark men finns inte på högre altituder. 

Foto: Barbro Risberg 

 



 
Vår guide Frédéric Gourgues förklarade skillnaderna mellan arter, även när temperaturen var hög. 

Foto: Inga-Lill Åkerblom 

 

Måndag 6 juli 
Detta var en dag då vi skulle transportera oss till de centrala franska Alperna. Men först gjorde vi ett 

besök på en kalkklippa strax sydväst om Grenoble – Comboire (ca 500 m ö h). Tack vare att det var 

morgon var temperaturen uthärdlig.  

  Detta är ytterligare en lokal med Quercus pubescens-skog. Men här finns ytterligare några träd och 

buskar som vi inte sett tidigare. Här kunde vi notera mannaask Fraxinus ornus, dvärglönn Acer 

monspessulanum, Ruscus aculeatus, Rhamnus alaternus och vejksel Prunus mahaleb. Några i stort 

sett överblommade ex av Himantoglossum hircinum noterades medan fältmartorn Eryngium campestre 

var vackert i blom. 

  Efter botaniserande på Comboire var dags för långresa. Eftersom Tunnel du Lac Jambon var stängd 

var vi, liksom alla som bor i La Grave och omgivande samhällen, tvungna att ta en lång omväg. Vår 

chaufför lotsade oss över svindlande höjder via Col du Telegraphe och Col du Galibier till vårt boende 

på La Brèche i Villar d’Arène.  

  Efter lunch och installation så var det dags för den första exkursionen i de centrala Alperna 

tillsammans med vår guide här, David Paulin. Eftermiddagen ägnades åt stäppartade torrängar vid les 

Fréaux (ca 1 330 m ö h), ett exempel på Die inneralpine Trockenvegetation som Braun-Blanquet 

beskrev i sitt klassiska verk från 1961. Här finns ganska svårgångna talus- och rasmarker och högre 

upp klippvegetation. Eftersom trafiken var avstängd i tunneln mot Bourg d’Oisans och Grenoble 

kunde vi även ägna oss åt lite vägkantsbotanik, vilket var bra då terrängen huvudsakligen är rasmarker. 

Här noterade vi arter som Aethionema saxatile, Alyssoides utriculata, Artemisia alba, kikvedel 

Astragalus cicer, stenkyndel Clinopodium nepeta, Inula montana, Nepeta nepetella och Silene 

vallesia. Utöver Stipa-arter är också gräsen Koeleria valesiaca och grusslok Melica ciliata viktiga i 

vegetationen. Det fanns gott om blommande Campanula spicata och några exemplar av 

bolognerklocka Campanula bononiensis.  Det var gott om apollofjärilar i markerna och även flera 

andra fjärilsarter. 

  Efter eftermiddagens botanik var det dags för middag i La Brèche. Patrick hade som vanligt fixat en 

fantastisk middag i fem delar. 



Noterade växter Comboire 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Acer campestre 

 

naverlönn 

Acer monspessulanum 

 

dvärglönn 

Acer opalus   

Allium sphaerocephalon 

 

klotlök 

Athamanta cretensis 

 

likörrot 

Blackstonia perfoliata 

 

gulört 

Bothriochloa ischaemum Andropogon ischaemum, hundtandshirs 

Bupleurum falcatum 

 

smalbladig harört 

Chaerophyllum bulbosum  rotkörvel 

Cornus sanguinea 

 

skogskornell 

Cotinus coggygria 

 

perukbuske 

Cytisophyllum sessilifolium Cytisus sessilifolius 

 
Daphne laureola 

 

lagertibast 

Dianthus saxicola Dianthus caryophyllus subsp. sylvestris 

 
Dioscorea communis Tamus communis djävulsdruva 

Eryngium campestre 

 

fältmartorn 

Fraxinus ornus 

 

mannaask 

Helleborus foetidus 

 

klockjulros 

Himantoglossum hircinum 

 

bockyxne 

Hippocrepis emerus 

 

gulkronill 

Melica ciliata  grusslok 

Prunus mahaleb 

 

vejksel 

Quercus pubescens Quercus humilis ullek 

Rhamnus alaternus 

 

vintergetapel 

Robinia pseudoacacia 

 

robinia 

Rubia peregrina 

 

vildkrapp 

Ruscus aculeatus 

 

stickmyrten 

Sedum dasyphyllum 

 

luddfetknopp 

Sedum sediforme Sedum nicaense, Sedum altissimum iberisk fetknopp 

Sorbus aria 

 

vitoxel 

Stachys recta 

 

styvsyska 

Trifolium rubens 

 

purpurklöver 

Verbena officinalis 

 

järnört 

Viburnum lantana  parkolvon 

 

Noterade växter Les Freaux 
  Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Achnatherum calamagrostis Calamagrostis argentea silvergräs 

Aethionema saxatile 

 

stenklippört 

Allium sphaerocephalon 

 

klotlök 

Alyssoides utriculata Vesicaria utriculata pärlstenört 

Anthericum liliago 

 

stor sandlilja 

Artemisia absinthium 

 

malört 

Artemisia alba Artemisia camphorata kamfermalört 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Artemisia campestris 

 

fältmalört 

Asperula cynanchica 

 

rosenmåra 

Astragalus cicer 

 

kikvedel 

Astragalus danicus 

 

strandvedel 

Buphthalmum salicifolium 

 

ljusöga 

Campanula bononiensis 

 

bolognerklocka 

Campanula glomerata  toppklocka 

Campanula rapunculoides 

 

knölklocka 

Campanula spicata 

  
Carduus nutans 

 

nicktistel 

Centaurea scabiosa  väddklint 

Centranthus angustifolius 

 

smalbladig pipört 

Clinopodium nepeta Calamintha nepeta, Satureja nepeta stenkyndel 

Daphne alpina 

 

alptibast 

Digitalis lutea 

 

liten fingerborgsblomma 

Epilobium dodonaei subsp. fleischeri 

  
Gypsophila repens 

 

hängslöja 

Inula montana 

 

bergkrissla 

Koeleria vallesiana Koeleria valesiaca 

 
Lactuca perennis 

 

blåsallat 

Larix decidua 

 

lärk 

Laserpitium gallicum 

 

franskfloka 

Laserpitium siler 

 

bergkummin 

Lavandula angustifolia 

 

lavendel 

Linaria repens 

 

strimsporre 

Melica ciliata 

 

grusslok 

Minuartia laricifolia   

Nepeta nepetella 

 

liten kattmynta 

Ononis cristata  dvärgpuktörne 

Ononis natrix 

 

gulblommig stallört 

Pastinaca sativa 

 

palsternacka 

Petrorhagia saxifraga 

 

klippnejlika 

Picris hieracioides subsp. hieracioides  bitterfibbla 

Scutellaria alpina 

 

alpfrossört 

Sedum montanum 

 

bergfetknopp 

Sempervivum arachnoideum 

 

spindelvävstaklök 

Sempervivum montanum  bergtaklök 

Sempervivum tectorum 

 

taklök 

Silene otites 

 

kvastglim 

Silene vallesia 

 

valaisglim 

Stachys recta 

 

styvsyska 

Stipa pennata 

 

fjädergräs 

Teucrium montanum 

 

berggamander 

Thalictrum minus 

 

kustruta 

Veronica spicata 

 

axveronika 



 

 

 

 

 

 
Campanula spicata. Foto: Barbro Risberg. 



 
Alpfrossörten Scutellaria alpina. Foto: Barbro Risberg. 

 

 
Det var gott om appollofjärilar Parnassius apollo i de torra rasmarkerna i Les Fréaux. 

Foto: Barbro Risberg. 



Tisdag 7 juli 
Denna dag ägnades i sin helhet åt ängar, rikkärr, högörtsvegetation och betesmarker runt Col du 

Lautaret (ca 2 000 – 2 100 m ö h) på subalpin nivå. Vegetationen bär prägel både av kalk- och 

silikatberggrund. Denna lokal är Alpernas artrikaste lokal och det finns alltid växter i blom i mängder 

att ta sig an. Förmiddagen ägnades åt rikkärr och slåtterängar.  

  I rikkärren noterades svenska bekantingar som kärrlilja Tofieldia calyculata, axag Schoenus 

ferrugineus och svarthö Bartsia alpina. Den tidiga blomningen gällde även här vilket gjorde att vi 

kunde notera rikligt med den annars senblommande Swertia perennis. I rikkärren fanns rikligt med 

blommande Dactylorhiza majalis subsp. alpestris. 

  I slåtterängarna fanns arter som Anemone narcissiflora, Crepis pontana, bergklint Cyanus montanus, 

afodill (även kallad dödslilja) Asphodelus albus, smällvedel Astragalus penduliflorus, björnrot Meum 

athamanticum, humleklöver Trifolium badium och rapunklarna Phyteuma betonicifolium, Phyteuma 

michelii och klotrapunkel Phyteuma orbiculare. Drakblomman Dracocephalum ryuschiana var fint i 

blom. Arter som Campanula thyrsoides, Paradisea liliastrum, pingstlilja Narcissus poeticus och 

Lathyrus occidentalis var i stort sett överblommade. 

  På eftermiddagen efter en närande lunch på La Brèche besökte vi betesmarker på mer silikatpräglad 

vegetation. Först besökte vi några kullar ovanför passet på ovansidan av vägen. Skäggklockorna 

Campanula barbata hade ett gott år och vi kom precis till blomningen. Andra arter var Luzula 

pediformis, vityxne Pseudorchis albida, Pulsatilla alpina (överblommade), den lilla busken Sorbus 

chamaemespilus och Centaurea uniflora. Patzkea paniculata (Festuca spadicea) är en karaktärsart i 

dessa betesmarker och gynnas av bete då djuren ratar den. På en liten bergknalle strax ovanför Col du 

Lautaret noterades Bupleurum ranunculoides, Dianthus pavonius, Onobrychis viciifolia subsp. 

montana, Rhamnus pumila och spindelvävstaklök Sempervivum arachnoideum. 

  På hårt betad mark nedanför vägen noterades Astrantia minor, den sällsynta Daphne striata (i frukt), 

den mörkblå Campanula scheuchzeri, och mängder av brunkullor o rödkullor o andra kullor 

(Gymnadenia nigra, Gymnadenia nigra subsp. austriaca , Gymnadenia nigra subsp. rhellicani). 

Den sista delen av dagen ägnades åt högörtvegetation och buskmarker, på franska megaphorbiae. 

Grönalen Alnus alnobetula (Alnus viridis) är en typisk buske i dessa marker liksom olika videarter. 

Annars noterades arter som bredröllika Achillea macrophylla, segerlök Allium victorialis, den 

sällsynta Bupleurum longifolium, Carex atrata var. aterrima (Carex aterrima), Descurainia 

tanacetifolia och Leucanthemum adustum utöver gamla bekantingar som Adenostyles alliariae m fl. 

  Efter detta var det dags för en rejäl middag och genomgång av dagens fynd innan John Blund fick ta 

över. 

 

Noterade växter mellan Villar d'Arène och Col du Lautaret ovanför vägen 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Achillea millefolium 

 

röllika 

Aconitum anthora 

 

gul stormhatt 

Anemone narcissiflora 

 

narcissanemon 

Arnica montana 

 

slåttergubbe 

Asphodelus albus 

 

afodill 

Aster alpinus 

 

alpaster 

Astragalus penduliflorus 

 

smällvedel 

Astrantia major 

 

stjärnflocka 

Avenella flexuosa 

 

kruståtel 

Helictochloa versicolor Avenula versicolor 

 
Bartsia alpina 

 

svarthö 

Bellidiastrum michelii Aster bellidiastrum 

 
Betonica hirsuta Betonica pradica 

 
Biscutella laevigata 

 

glasögonört 

Bistorta officinalis Polygonum bistorta, Persicaria bistorta stor ormrot 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Bistorta vivipara Polygonum viviparum, Persicaria vivipara ormrot 

Bupleurum petraeum 

 

klippharört 

Bupleurum ranunculoides 

 

ranunkelharört 

Caltha palustris 

 

kabbleka 

Campanula barbata 

 

skäggklocka 

Campanula rhomboidalis 

 

styvklocka 

Campanula rotundifolia 

 

liten blåklocka 

Campanula thyrsoides 

 

svavelklocka 

Carduus defloratus 

 

skafttistel 

Carex ferruginea 

  
Carex flacca 

 

slankstarr 

Carlina acaulis 

 

silvertistel 

Centaurea uniflora 

  
Cerinthe minor 

 

liten vaxblomma 

Blitum bonus-henricus Chenopodium bonus-henricus lungrot 

Cirsium eriophorum  klottistel 

Cirsium heterophyllum Cirsium helenioides brudborste 

Coincya monensis subsp. cheiranthos Coincya cheiranthos 

 
Crepis conyzifolia Crepis grandiflora 

 
Crepis paludosa 

 

kärrfibbla 

Crepis pontana Crepis bocconi, Crepis montana 

 
Crepis pyrenaica Crepis blattarioides grovfibbla 

Cyanus montanus Centaurea montana bergklint 

Dactylorhiza majalis subsp. alpestris 

  
Dactylorhiza sambucina 

 

Adam och Eva 

Dactylorhiza viridis Coeloglossum viride grönyxne 

Dianthus carthusianorum 

 

brödranejlika 

Dianthus pavonius Dianthus neglectus purpurnejlika 

Dracocephalum ruyschiana 

 

drakblomma 

Dryas octopetala 

 

fjällsippa 

Drymocallis rupestris Potentilla rupestris trollsmultron 

Eriophorum angustifolium 

 

ängsull 

Euphrasia pectinata   

Gentiana asclepiadea 

 

knippgentiana 

Gentiana lutea 

 

gullgentiana 

Gentiana nivalis 

 

fjällgentiana 

Gentiana punctata 

 

prickgentiana 

Gentiana verna  vårgentiana 

Gentianella campestris 

 

bredgentiana 

Geranium sylvaticum 

 

midsommarblomster 

Geum montanum 

 

bergnejlikrotg 

Gymnadenia nigra Nigritella nigra brunkulla 

Gymnadenia nigra subsp. austriaca 

  
Gymnadenia nigra subsp. rhellicani 

  
Gypsophila repens 

 

hängslöja 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Helictotrichon sedenense 

  
Hieracium villosum 

 

ullfibbla 

Hylotelephium anacampseros 

 

cirkelfetblad 

Hypericum richeri 

  
Hypochaeris maculata 

 

slåtterfibbla 

Laserpitium halleri 

 

alpspenört 

Laserpitium latifolium 

 

spenört 

Lathyrus occidentalis Lathyrus laevigatus 

 
Leontodon hispidus 

 

sommarfibbla 

Lilium martagon 

 

krollilja 

Linum alpinum   

Luzula pediformis Luzula nutans 

 
Meum athamanticum 

 

björnrot 

Myosotis alpestris 

 

alpförgätmigej 

Myrrhis odorata 

 

spansk körvel 

Narcissus poeticus 

 

pingstlilja 

Onobrychis viciifolia subsp. montana Onobrychis montana 

 
Onobrychis viciifolia 

 

esparsett 

Oxytropis campestris 

 

fältvedel 

Oxytropis fetida   

Oxytropis helvetica   

Paradisea liliastrum 

 

paradislilja 

Parnassia palustris 

 

slåtterblomma 

Patzkea paniculata Festuca spadicea, Festuca paniculata 

 
Pedicularis tuberosa 

  
Phleum alpinum 

 

fjälltimotej 

Phragmites australis 

 

vass 

Phyteuma betonicifolium 

  
Phyteuma michelii 

  
Phyteuma orbiculare 

 

klotrapunkel 

Pimpinella major 

 

stor bockrot 

Pinguicula vulgaris 

 

tätört 

Plantago alpina  alpkämpar 

Polemonium caeruleum 

 

blågull 

Potentilla aurea 

 

gullfingerört 

Potentilla grandiflora 

 

sammetsfingerört 

Primula farinosa 

 

majviva 

Pseudorchis albida Leucorchis alibda vityxne 

Pulmonaria angustifolia 

 

smalbladig lungört 

Anemone alpina Pulsatilla alpina alpsippa 

Pyrola rotundifolia 

 

vitpyrola 

Ranunculus aconitifolius 

 

stormhattsranunkel 

Rhamnus pumila 

  
Rhinanthus minor 

 

ängsskallra 

Rumex alpinus 

 

alpskräppa 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Rumex arifolius Rumex alpestris 

 
Salix caesia 

  
Sanguisorba officinalis 

 

blodtopp 

Saxifraga paniculata 

 

silverbräcka 

Schoenus ferrugineus 

 

axag 

Scutellaria alpina 

 

alpfrossört 

Sempervivum arachnoideum 

 

spindelvävstaklök 

Sempervivum montanum 

 

bergtaklök 

Silene nutans 

 

backglim 

Sisymbrium austriacum 

 

donausenap 

Sorbus chamaemespilus 

 

dvärgoxel 

Stipa pennata 

 

fjädergräs 

Swertia perennis 

 

stålört 

Thalictrum minus 

 

kustruta 

Thalictrum simplex 

 

backruta 

Thesium pyrenaicum Thesium pratense 

 
Tofieldia calyculata 

 

kärrlilja 

Traunsteinera globosa 

 

bollyxne 

Trifolium alpestre 

 

alpklöver 

Trifolium alpinum   

Trifolium badium 

 

humleklöver 

Trifolium montanum 

 

backklöver 

Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 

  
Veratrum album 

 

nysrot 

Veronica allionii 

  
Veronica bellidioides  bergveronika 

 

Noterade växter mellan Villar d'Arène och Col du Lautaret på nedsidan av vägen med 

bl a högörtvegetation samt hedväxter ovanför passet 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Achillea macrophylla 

 

bredröllika 

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 

  
Adenostyles alliariae 

 

gråflockel 

Allium victorialis 

 

segerlök 

Alnus alnobetula Alnus viridis björkal 

Anemone narcissiflora 

 

narcissanemon 

Antennaria dioica 

 

kattfot 

Astragalus alpinus 

 

fjällvedel 

Astrantia major 

 

stjärnflocka 

Astrantia minor 

 

liten stjärnflocka 

Bellidiastrum michelii Aster bellidiastrum 

 
Biscutella laevigata 

 

glasögonört 

Bupleurum longifolium 

 

långbladig harört 

Campanula rhomboidalis 

 

styvklocka 

Campanula scheuchzeri 

 

scheuchzerklocka 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Carduus nutans 

 

nicktistel 

Carex atrata var. aterrima Carex aterrima 

 
Carex davalliana 

 

strävstarr 

Centaurea uniflora 

  
Cerastium arvense subsp. strictum 

  
Cirsium eriophorum 

 

klottistel 

Crepis aurea 

 

gullfibbla 

Crepis pontana 

  
Cyanus montanus Centaurea montana bergklint 

Dactylorhiza majalis subsp. alpestris 

  
Dactylorhiza viridis Coeloglossum viride grönyxne 

Daphne striata 

 

strimtibast 

Descurainia tanacetifolia Hugueninia tanacetifolia 

 
Dianthus pavonius Dianthus neglectus purpurnejlika 

Erigeron alpinus 

 

alpbinka 

Euphrasia hirtella   

Euphrasia minima 

  
Gentiana acaulis Gentiana kochiana alpgentiana 

Geum montanum 

 

bergnejlikrot 

Gymnadenia nigra Nigritella nigra brunkulla 

Homogyne alpina 

 

fölhov 

Hypericum richeri 

  
Imperatoria ostruthium 

 

mästerrot 

Juncus trifidus 

 

klynnetåg 

Juncus triglumis 

 

lapptåg 

Lactuca alpina 

 

torta 

Larix decidua 

 

lärk 

Laserpitium halleri 

 

alpspenört 

Lathyrus occidentalis Lathyrus laevigatus 

 
Leucanthemum adustum 

  
Lilium martagon 

 

krollilja 

Luzula lutea 

  
Meum athamanticum 

 

björnrot 

Narcissus poeticus 

 

pingstlilja 

Nardus stricta 

 

stagg 

Oxytropis campestris 

 

fältvedel 

Patzkea paniculata Festuca spadicea, Festuca paniculata 

 
Pedicularis tuberosa 

  
Pedicularis verticillata 

  
Phyteuma orbiculare 

 

klotrapunkel 

Phyteuma ovatum Phyteuma halleri svartrapunkel 

Pinguicula alpina 

 

fjälltätört 

Pinguicula vulgaris 

 

tätört 

Polygala alpestris 

  
Anemone alpina Pulsatilla alpina alpsippa 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Ranunculus aconitifolius 

 

stormhattsranunkel 

Rhododendron ferrugineum 

 

rostalpros 

Rumex scutatus 

 

sköldsyra 

Saxifraga aizoides 

 

gullbräcka 

Sempervivum arachnoideum 

 

spindelvävstaklök 

Silene acaulis subsp. exscapa 

  
Sisymbrium austriacum 

 

donausenap 

Thalictrum aquilegiifolium 

 

aklejruta 

Tofieldia calyculata 

 

kärrlilja 

Trichophorum alpinum 

 

snip 

Trifolium alpinum 

 

bergklöver 

Trifolium badium 

 

humleklöver 

Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum Vaccinium gaultherioides 

 
Vaccinium vitis-idaea 

 

lingon 

Veratrum album 

 

nysrot 

 

 

 

 

 
Slåtterängar vid Col du Lautaret. David Paulin var vår guide i Col du Lautaret med omgivningar.  

Foto: Inga-Lill Åkerblom 

 



 
Den senblommande stålörten Swertia perennis var vackert i blom i rikkärren i Col du Lautaret.  

Foto: Barbro Risberg 

 

 
Björkalen Alnus alnobetula är typisk för fuktiga sluttningar med högörtvegetation. 

Foto: Barbro Risberg 



 

 

 

 

 

 
Brunkullan Gymnadenia nigra blommade i massor på nedsidan av vägen vid Col du Lautaret. 

Foto: Barbro Risberg 

 



 
Några exemplar av alpgentianan Gentiana acaulis var fortfarande i blom. Foto: Barbro Risberg 

 

 
På alpängarna finns en rad olika spiror. På bilden ses Pedicularis verticillata. Foto: Sven Elandersson 

 



Onsdag 8 juli 
Denna dag var det dags för alpin vegetation. Trots att högtrycket fortsatt så behövdes det lite mer 

kläder då det blåste en del på hög höjd och var lite kallare.  

  Vi började botaniserandet på markerna runt Col du Galibier på höjder mellan 2525 och 2625 m ö h. 

Marken är här kalkrik och det finns stråk av gips i berggrunden. Här var de små lysande blå 

gentianorna i full blom. Vi noterade gott om Gentiana verna, en del Gentiana brachyphylla samt 

Gentina orbicularis (G. favrati).  Vi försökte hitta någon alpklocka Soldanella alpina i blom men fann 

bara exemplar i frukt, även alldeles nära snölegorna. Ranunculus kuepferi var däremot ställvis fint i 

blom liksom isranunkeln Ranunculus glacialis. 

  Anemone baldensis var också fint i blom här och var. Alopecurus alpinus (A. gerardii), Brassica 

repanda, Leucanthemopsis alpina, alpsporre Linaria alpina, Potentilla brauneana (P. minima), 

Trifolium alpinum, Androsace vitaliana och A. adfinis subsp. brigantiaca var andra arter som 

förgyllde botaniserandet. Över huvud taget var blomningen här riktigt ymning. 

  Valeriana saliunca, som är en art som växer på gips, noterades vackert i blom. På en liten bergknalle 

noterades den lilla vackra Veronica aphylla tillsammans med klippveronika V. fruticans. 

Snöfinkar och alpkajor sällskapade med oss i början av vandringen. 

  Efter detta så sänkte vi oss några hundra meter och tittade en stund på Vallon de la Roche Noire (ca 2 

350 m ö h). Bland noteringarna här märktes Gentiana punctata fint i blom (längre ner var de 

överblommade), den vackra spiran Pedicularis rostratospicata, Gentiana bavarica och Coincya 

richeri. 

  Efter lunchen så tog vi linbanan upp till 2416 m ö h på berget La Meije. Här dominerar en fattig 

gnejs. Floran här är också artfattig men till detta bidrog också hårt fårbete. Vi noterade främst ett antal 

typiska silikatväxter som Jacobaea incana, Adenostyles leucophylla, Paronychia polygonifolia och 

Primula hirsuta (överblommade). Efter en rundvandring tog vi linbanan ner tillbaka till La Grave. 

  Middagen väntade på oss och efter denna vidtog genomgång av dagens fynd. 

 

Noterade växter Col du Galibier 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Achillea nana 

 

dvärgröllika 

Alopecurus gerardii Alopecurus alpinus 

 
Androsace adfinis subsp. brigantiaca 

  
Androsace vitaliana Gregoria vitaliana 

 
Anemone baldensis 

 

snöanemon 

Antennaria carpatica 

  
Antennaria dioica 

 

kattfot 

Aster alpinus 

 

alpaster 

Bartsia alpina 

 

svarthö 

Botrychium lunaria 

 

månlåsbräken 

Brassica repanda subsp. saxatilis 

  
Carex curvula 

  
Carex foetida 

  
Carex myosuroides Elyna scirpina, Kobresia myosuroides 

 
Cerastium arvense subsp. strictum 

  
Cerastium latifolium 

  
Cirsium spinosissimum 

 

alptistel 

Coincya cheiranthos   

Doronicum grandiflorum  storblommig gemsrot 

Draba aizoides 

 

barrdraba 

Dryas octopetala 

 

fjällsippa 

Gentiana brachyphylla 

  



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Gentiana orbicularis Gentiana favratii 

 
Gentiana verna 

 

vårgentiana 

Geum montanum 

 

bergnejlikrot 

Helictotrichon sedenense 

  
Jacobaea incana Senecio incana gråstånds 

Leontopodium nivale Leontopodium alpinum edelweis 

Leucanthemopsis alpina 

 

alpprästkrage 

Linaria alpina 

 

alpsporre 

Linum alpinum 

  
Minuartia sedoides 

  
Myosotis alpestris 

 

alpförgätmigej 

Oxytropis campestris 

 

fältvedel 

Oxytropis fetida 

  
Oxytropis lapponica 

 

lappvedel 

Potentilla aurea 

 

gullfingerört 

Potentilla brauneana Potentilla minima 

 
Anemone vernalis Pulsatilla vernalis mosippa 

Ranunculus glacialis 

 

isranunkel 

Ranunculus kuepferi Ranunculus pyrenaus 

 
Salix herbacea 

 

dvärgvide 

Salix reticulata 

 

nätvide 

Salix retusa 

 

mattvide 

Salix serpyllifolia  dvärgmattvide 

Saxifraga exarata 

  
Saxifraga oppositifolia 

 

purpurbräcka 

Saxifraga paniculata 

 

silverbräcka 

Saxifraga stellaris  stjärnbräcka 

Sempervivum arachnoideum 

 

spindelvävstaklök 

Sempervivum montanum 

 

bergtaklök 

Silene acaulis 

 

fjällglim 

Soldanella alpina 

 

alpklocka 

Trifolium alpinum 

 

bergklöver 

Trifolium thalii 

  
Valeriana saliunca 

  
Veronica alpina 

 

fjällveronika 

Veronica aphylla 

 

stängelveronika 

Veronica fruticans 

 

klippveronika 

Viola calcarata 

 

sporrviol 

 

Noterade växter Vallon de Roche Noire 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Anemone baldensis 

 

snöanemon 

Antennaria carpatica 

  
Campanula barbata 

 

skäggklocka 

Centaurea uniflora 

  



Cerastium arvense subsp. strictum 

  
Cirsium spinosissimum 

 

alptistel 

Coincya richeri Rhynchosinapis richeri 

 
Crepis aurea 

 

gullfibbla 

Dactylorhiza viridis Coeloglossum viride grönyxne 

Euphrasia salisburgensis   

Gentiana bavarica 

  
Gentiana punctata 

 

prickgentiana 

Gentiana verna 

 

vårgentiana 

Juncus triglumis  lapptåg 

Minuartia verna   

Pedicularis rostratospicata Pedicularis incarnata 

 
Phyteuma orbiculare  klotrapunkel 

Scorzoneroides pyrenaica var. helvetica 

   

Noterade växter runt linbanestationen på väg upp mot La Meije 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Adenostyles leucophylla 

  
Androsace obtusifolia   

Antennaria carpatica   

Aster alpinus 

 

alpaster 

Astrantia minor 

 

liten stjärnfloka 

Helictochloa versicolor Avenula versicolor 

 
Campanula scheuchzeri 

 

scheuchzerklocka 

Cardamine resedifolia 

  
Carex curvula subsp. rosae 

  
Cirsium spinosissimum 

 

alptistel 

Dianthus pavonius Dianthus neglectus 

 
Erigeron glabratus 

  
Homogyne alpina 

 

fölhov 

Hylotelephium anacampseros 

 

cirkelfetblad 

Jacobaea incana Senecio incana gråstånds 

Juncus trifidus 

 

klynnetåg 

Larix decidua 

 

lärk 

Leucanthemopsis alpina 

 

alpprästkrage 

Luzula lutea 

  
Minuartia sedoides 

  
Myosotis alpestris 

 

alpförgätmigej 

Pachypleurum mutellinoides   

Paronychia polygonifolia 

  
Phyteuma hemispaericum 

 

alprapunkel 

Polygala alpestris   

Polystichum lonchitis  taggbräken 

Primula hirsuta 

 

rosenaurikel 

Saxifraga aspera 

 

strävbräcka 

Saxifraga bryoides 

 

granitbräcka 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Sedum alpestre 

  
Sedum annuum  liten fetknopp 

Sedum atratum 

  
Silene acaulis 

 

fjällglim 

Thymus serpyllum  backtimjan 

Trifolium alpinum 

 

bergklöver 

 

 

 

 

 

 

 
På alpin nivå vid Col du Galibier kunde vi få beskåda gott om både de stora blå gentianorna och de 

små himmelsblå arterna. På bilden Gentiana brachyphylla. Foto: Barbro Risberg 



 
Den vanligaste av de lysande blå gentianorna är Gentiana verna. Foto: Barbro Risberg 

 

 
Alpsporren Linaria alpina har en märklig färgsättning av lila och orange. Foto: Barbro Risberg 



 
Den lilla gula viveväxten Androsace vitaliana blommade fortfarande på högalpin nivå. 

Foto: Barbro Risberg 

 

Torsdag 9 juli 
Den sista exkursionsdagen ägnades åt några lokaler runt staden Briançon. I huvudsak utgörs 

berggrunden här av kalk. Karakteristiskt är det torra och förhållandevis varma klimatet – så vi fick en 

rejält varm dag till. 

  Först ställde vi kosan till Col d’Izoard på 2 360 m ö h. Här är vi på alpin nivå och trädgränsen utgörs 

av lärkträd, cembratall och fransk bergtall Pinus mugo subsp. uncinata. Det blåste ganska mycket på 

passet men lite nedanför på sydsidan var det lugnare. Här kunde vi beskåda edelweiss Leontopodium 

nivale, den vackra blåklockan Campanula alpestris, Pedicularis gyroflexa och Petrocallis pyrenaica. 

Lite längre ned i sluttningen i rasmassor och talusbranter kunde vi avnjuta stora bestånd av den 

sällsynta tertiärrelikten Berardia lanuginosa som hade ett gott år med många blommande exemplar. I 

dessa marker noterade vi också Daphne cneorum (något ex fortfarande i blom) och Adenostyles 

alpina.  



  Vi lunchade i nordsluttningen i en blandskog av cembratall Pinus cembra och fransk bergtall Pinus 

mugo subsp. uncinata (ca 2 180 m ö h). Det var en gles betad skog med stor rikedom av blommande 

örter. Efter lunchen tittade vi på dvärgklocka Campanula cochleariifolia och Petasites paradoxa. 

Vi gjorde ett kortstopp i en tallskog av vanlig tall och fransk bergtall Pinus mugo subsp. uncinata på 

väg mot lägre höjder för att demonstrera den originella Polygala chamaebuxus med sina gula och 

violetta blommor. Sen var det dags för torrmarker. 

  Den första lokalen, en torräng norr om byn le Fontenil (ca 1 350 m ö h), hade påverkats hårt av det 

varma och torra vädret och det var endast få växter som var i blom, de flesta var överblommade. Blå 

bolltistel Echinops bannaticus (E. ritro) hörde till arterna som var i full blom. Vi tittade också på 

sävenbom Juniperus sabina och Salvia aethiopis, där något ex av den senare fortfarande var grön och 

doftade som den brukade. Bland en massa vedlar tittade vi sen på Carlina acanthifolia vars blomma 

nästan ser ut som en sjöborre innan den slagit ut. 

  Den sista lokalen ligger i den vackra dalen Vallée de Clarée, uppströms La Vachette (1 375 m ö h). 

Här på de torra markerna, där tallen är ett naturligt trädslag, noterade vi Ononis rotundifolia, O. 

cristata, Armeria arenaria, Trinia glauca och vackert utslagna korsgentiana Gentiana cruciata. Här 

kunde vi också titta på endemen Briançonplommon Prunus brigantina. 

  Sen var det dags för lite shopping i ett köpcenter i Briançon. Därefter resa tillbaka till La Brèche och 

middag. 

 

Noterade växter Col d'Izoard 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Adenostyles alpina 

  
Anemone baldensis 

 

snöanemon 

Aster alpinus 

 

alpaster 

Berardia lanuginosa Berardia subacaulis berardia 

Biscutella laevigata 

 

glasögonört 

Brassica repanda 

  
Bupleurum ranunculoides 

 

ranunkelharört 

Campanula alpestris Campanula allionii provenceklocka 

Campanula cochleariifolia 

 

dvärgklocka 

Carex austroalpina 

Carex ferruginea subsp. austroalpina, Carex 

ferruginea subsp. tenax 

 
Carlina acaulis  silvertistel 

Centranthus angustifolius  smalbladig pipört 

Dactylorhiza viride 

 

grönyxne 

Daphne cneorum 

 

rosentibast 

Doronicum grandiflorum 

 

storblommig gemsrot 

Draba aizoides 

 

barrdraba 

Dryas octopetala 

 

fjällsippa 

Erysimum jugicola 

  
Globularia cordifolia 

 

klippskrabba 

Gypsophila repens 

 

hängslöja 

Helianthemum italicum var. alpestre Helianthemum oelandicum subsp. alpestre 

 
Hieracium tomentosum Hieracium lanatum kalkfibbla 

Hieracium villosum  ullfibbla 

Larix decidua 

 

lärk 

Leontodon hispidus var. pseudocrispus 

  
Leontopodium nivale Leontopodium alpinum edelweis 

Linaria alpina 

 

alpsporre 

Ononis cristata 

 

dvärgpuktörne 



Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Pedicularis gyroflexa 

  
Petasites paradoxus 

 

snöskråp 

Petrocallis pyrenaica 

 

tuvdådra 

Pinus cembra 

 

cembratall 

Pinus mugo subsp. uncinata 

 

fransk bergtall 

Pinus sylvestris 

 

tall 

Polygala chamaebuxus 

 

Vår herres strumpor 

Anemone alpina Pulsatilla alpina alpsippa 

Salix reticulata 

 

nätvide 

Sempervivum arachnoideum  spindelvävstaklök 

Valeriana montana 

 

bergvänderot 

Valeriana saliunca 

  
Viola calcarata 

 

sporrviol 

 

Noterade växter vid Le Fontenil strax norr om Briançon 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Ajuga chamaepitys 

 

gulsuga 

Allium sphaerocephalon 

 

klotlök 

Androsace maxima Cota tinctoria fältviva 

Astragalus hypoglottis Astragalus purpureus 

 
Astragalus monspessulanus 

 

fransk vedel 

Carlina acanthifolia 

 

akantustistel 

Caucalis platycarpos 

 

piggkörvel 

Echinops ritro 

  
Helianthemum apenninum  vit solvända 

Herniaria hirsuta 

 

gråknytling/luddknytling 

Isatis tinctoria 

 

vejde 

Juniperus sabina 

 

sävenbom 

Lavandula angustifolia  lavendel 

Nepeta nepetella 

 

liten kattmynta 

Onobrychis saxatilis 

  
Ononis natrix 

 

gul stallört 

Ononis pusilla 

  
Petrorhagia saxifraga 

 

klippnejlika 

Pinus sylvestris 

 

tall 

Salvia aethiopis 

 

kandelabersalvia 

Coronilla varia Securigera varia rosenkronill 

Sedum sediforme Sedum nicaense, Sedum altissimum iberisk fetknopp 

Teucrium chamaedrys 

 

gamander 

Teucrium montanum 

 

berggamander 

 

Noterade växter N om La Vachette 

Vetenskapligt namn Ev synonymer Svenskt namn, anm 

Armeria arenaria 

  
Astragalus monspessulanus 

 

fransk vedel 

Astragalus hypoglottis Astragalus purpureus 

 



Calamagrostis pseudophragmites 

  
Gentiana cruciata 

 

korsgentiana 

Minuartia hybrida   

Ononis cristata Ononis cenisia dvärgpuktörne 

Ononis natrix 

 

gul stallört 

Ononis rotundifolia 

 

rundbladigt puktörne 

Pinus sylvestris 

 

tall 

Prunella grandiflora 

 

praktbrunört 

Prunus brigantina 

  
Pyrola chlorantha 

 

grönpyrola 

Scabiosa triandra 

  
Stachys recta 

 

styvsyska 

Lotus maritimus Tetragonolobus maritimus klöverärt 

Trinia glauca 

   

 

 

 

 

 

 
Tertiärrelikten Berardia lanuginosa kunde beskådas vackert i blom i rasmarkerna vid Col d'Izoard. 

Foto: Birgitta Gustafsson 

 



 
Edelweiss Leontopodium nivale var vacker i blom på Col d’Izoard. Foto: Barbro Risberg 

 

 
Lunch i skuggan under några lärkträd. Markerna är betade skogar med stor blomrikedom. 

Foto: Inga-Lill Åkerblom 



 

 

 
På torr mark N om La Vachette noterades korsgentianan Gentiana cruciata vackert i blom. 

Foto: Barbro Risberg 

 

Fredag 10 juli 
Detta var enbart en resdag då vår chaufför Michel Gaillard på ett lugnt och säkert sätt tog oss över 

passen via Chambery till flygplatsen i Lyon för hemfärd. 


