REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (22-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09091
Områdesnamn: KULLANDS HÖGÅRD
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6J SV, Mittpunkt: 6J Oa 40
Area: 4,4 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Kust/havsregion: IV - Egentliga Östersjön
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.
Riksvärde
äng

flora

Värdeomdöme: Änge med lång kontinuitet vars struktur och biologiska innehåll ger en god bild av
traditionell ängshävd. Vegetationen är mycket starkt präglad av den långvariga ängsskötseln och ger en
god bild av slåtterformad kalkpräglad vegetation. Rik flora.
Huvudkriterier:
C. Träd- och buskbärande äng med rika vegetationstyper. Rik förekomst av svensk ögontröst.
D. Rik flora.
Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet, raritet.
Förutsättningar för bevarande: Att änget hävdas. Området påverkas negativt av all form av
exploatering.
Säkerställande:
Områdets huvuddrag:
Slåtterhävdat änge gränsande mot igenväxt lövskog i väster. Änget omges i övrigt av åkermark.
Trädskiktet domineras av ek, men även ask är vanligt förekommande. Många av askarna är klappade.
Träd och hasselbuketter växer glest utspridda och änget har därför en ganska öppen karaktär utan
markerade gläntor. Marken är torr med dragning åt det friska, här och var, särskilt i skugglägen, med
fuktiga partier. Floran är örtrik och mestadels ganska lågväxt. Vegetationen är mycket starkt präglad av
den långvariga ängsskötseln och ger en god bild av slåtterformad kalkpräglad vegetation. Många olika
ängsväxter finns i området, t ex solvända, rosettjungfrulin, brudbröd, ängshavre, vårbrodd, darrgräs,
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slåtterfibbla, svinrot, höskallra, ängskovall och vitmåra. På fuktiga ställen hittas älgört, spenört,
häckvicker, vänderot och ängsvädd. Området hyser en mycket rik förekomst av svensk ögontröst, en
underart av vanlig ögontröst som endast finns i gotländska ängar. Sammanfattningsvis ett mycket
välskött änge med högt naturvärde i form av rik och opåverkad ängesflora.
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