Lørdag d. 19. august havde Østkredsen tur til Sevedø ved Skælskør øst for Stigsnæsværket. Det er
en klassisk østdansk strandengslokalitet, som Botanisk Forening også havde tur til i 2010. Sevedø
udgør sammen med andre lokaliteter habitatsområde H143. Mod vest er området en mosaik af
strandeng og strandoverdrev i et gammelt revlesystem, hvor lavningerne stadig er fugtige og til
dels vandfyldte. Østligere ligger den egentlige Sevedø, som for længst er landfast og afskærer en
større og et par mindre laguner. Østligst er der strandenge og en lille skov.
Naturtilstanden er udmærket takket være en god og passende afgræsning, og tilstanden er mindst
lige så fremragende som ved vores besøg i 2010. Af de arter, der blev noteret i 2010, var det kun
Spidshale, som det ikke lykkedes at genfinde.
Området er ikke mindst kendt for de betydelige forekomster af Tangurt, en usædvanlig enårig
plante, der her en stor del af sine europæsiske forekomster i Danmark, hvor den findes flere
steder i Det Sydfynske Øhav, men altså også her. Der vokser også adskillig andre usædvanlige
arter, som fremgår af floralisten, vi nedfældede, med udeladelse af mange trivialarter. *, ** og ***
refererer til sjældenheden i Østdanmark.

Alant, Soløje- ** (Inula brittanica) mod øst
Alant, Læge ** (inula helenium) talrig ved den lille skov mod øst
Astragel, Sød (Astragalus glycophyllus) ved stranden mod øst
Bede, Strand- * (Beta maritima) flere steder nær stranden.
Brandbæger, Klæbrig (Senecio viscosa)
Bruskhat, Elledans- (Marasmius oreades) almindelig på strandengene.
Firling. Strand- ** (Sagina maritima) på strandengene mod vest
Galtetand, Kær- (Stachys palustris)
Gåsefod, Drue- ** (Chenopidium botrytis)
Hareøre, Smalbladet *** (Bupleurum tenuissimum)
Hasselbrombær coll. (Rubus Sect. Corylifolii) ved den lille skov ved vejen.
Hindebæger, Tætblomstret *** (Limonium vulgare) strandengene mod vest, og vist også mod øst.
Hindeknæ, Kødet-* (Spergularia salina)
Hindeknæ, Vingefrøet- * (Spergularia media)
Hindeknæ, Mark- * (Spergularia rubra)
Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
Hjælme, Sand- ((Ammophila arenaria)
Hundetunge, Læge- * (Cynoglossum officinale) almindelig i området
Kamille, Almindelig Strand- (Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum)
Kamille, Lugtløs- (Tripleurospermum perforatum)
Katost, Rosen- ** (Malva alcea) Lille Sevedø og mod øst.
Kilebæger, Stilket ** (Atriplex pedunculata) flere steder på strandengene mod vest
Kløver, Jordbær- (Trifolium fragifera)
Kogleaks, Strand- (Schoenoplectus maritimus)
Kogleaks, Blågrøn (Bolboschoenus tabernaemontani)
Krageklo, Strand- ** (Ononis repens ssp. spinosa) almindelig både mod vest og øst.
Kællingetand, Smalbladet- * (Lotus tenuis) almindelig på strandengene

Mandstro, Strand- ** (Eryngium maritimum) almindelig ud mod kysten mod vest.
Marehalm (Leymus arenarisus)
Mælde, Strand- (Atriplex littoralis)
Mælde, Spyd- s.lat. (Atriplex prostrata)
Mælde, Tykbladet (?) * (Atriplex glabriuscula) mod vest
Rabarberhat, Giftig * (Chlorophyllum brunneum) et sted ved krat mod øst
Salturt, Almindelig (Salicornia europaea)
Siv, Lyse- (Juncus effusus)
Siv, Glanskapslet (Juncus articulatus)
Siv, Tudse- (Juncus bufonius)
Siv, Strand- ** (Juncus maritima) en stor bestand et sted ved strandengene mod øst.
Strandgåsefod (Suaeda maritima)
Strandkål (Crambe maritima)
Svinemælk, Kær- ** (Sonchus palustris) i randen af strandengene mod vest
Svinemælk, Ager- (Sonchus arvensis)
Tangurt *** (Bassia hirsuta) flere steder talrig på strandengene mod vest og vist også dem mod
øst.
Trehage, Strand- * (Triglochin maritima) mod vest
Tusindgylden, Mark- * (Centaurium erythraea var. erythraea)
Tusindgylden, Strand- * (Centaurium littorale var. littorale)
Tusindgylden, Liden- ** (Centaurium pulchellum)
Vokshat, Kegle- * (Hygrocybe conica) Lille Sevedø
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