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   Rågvallmon (Papaver dubium) lär vara en av våra mest välbekanta växter. Nu visar det sig dock
att mycket av vad som tidigare kallats rågvallmo (Papaver dubium ssp.dubium) i södra Sverige
rätteligen bör kallas blodvallmo (Papaver dubium ssp.lecoqii).

   Eftersom blodvallmon har konstaterats växa i såväl Uppland som Västmanland är det inte
otroligt att denna underart kan finnas även här i Dalarna. Hur de båda skiljs åt framgår av tabellen
nedan. Önskvärt är dock att belägg tas från samtliga vallmoförekomster och skickas till
undertecknad, för vidare befordran till Lund, där man hyser särskilt intresse i frågan.

KARAKTÄRER BLODVALLMO KARAKTÄRER RÅGVALLMO

Intorkad mjölksaft röd Intorkad mjölksaft svart - mörkbrun

Övre blad med många och smala flikar Övre blad med få och breda flikar
 (mittfliken max 0,5 - 1,7 mm bred)  (mittfliken 1,5 - 7 mm bred)
Långt och tätt hårig Kortare och glesare hårig
(borsten i bladspetsarna 1 - 3 mm långa)  (borsten i bladspetsarna upp till 1,5 mm

  långa

Kronblad gulröda, ett eller flera oftast med Kronblad tegelröda, ytterst sällan med
svart fläck mittpå ( ej hos små ex.)  svart fläck mitt på

Kronblad längre än breda Kronblad bredare än långa

Flertalet ståndare når upp till eller över Inga eller endast några få ståndare når
märkets skiva upp till märkets skiva

Kapsel U-formad Kapsel V-formad

   Nu är det ju inte särskilt ofta man stöter på vallmo i Dalarna. "Rågvallmon" torde dock vara den
som oftast dyker upp. I Dalarnes Flora ansågs fynden likväl vara så få och tillfälliga att arten inte
kunde betraktas som bofast i landskapet. Först sedan Elis Dahlgren i Vikmanshyttan påvisat en
förekomst i Tviksta i Hedemora som verkade stabil, förärades arten fet stil i tillägget 1960. Detta
innebar att rågvallmon klassades som bofast, något som stärks av att den fortfarande växer kvar i
Tviksta, bl a på de nyschaktade bullervallarna vid Faluvägen. Denna förekomst har, liksom en
liknande schaktmarksförekomst i Korsnäs utanför Falun, bestämts till underarten dubium, dvs
rågvallmo.
   Övriga Papaver-arter i landskapet har mestadels varit helt tillfälliga och har troligen ofta varit
förvildade från trädgårdar. De arter som har påträffats på detta sätt är kornvallmo, sibirisk vallmo
och opievallmo.
   Avslutningsvis än en gång: samla gärna rågvallmo i sommar och sänd dem till Lennart Bratt,
Linnevägen 23 A, 791 32 Falun.




