Notiser
Ståga - ett nytt begrepp.
Alla som sysslar med skog vet vad kvinta, bonitet och tjurved är. Nu har den nybildade
steget-före-gruppen i Orsa myntat ännu en term - ståga.
En ståga är inte en stubbe och inte en låga. En ståga är ett träd som har fallit, men ännu
inte nått marken, utan lutar sig mot andra träd. En stående låga alltså.
Vi avvaktar med spänning reaktionerna och hoppas återfinna ordet i nästa upplaga av
Akademiens ordlista.
Bengt Oldhammer
Nya grenlavar funna
Grenlaven, Evernia mesomorpha, har hittats på följande nya lokaler i Dalarna sedan artikeln i Svensk
Botanisk Tidskrift nr 1 i år (SBT 88: 43-47).
ORSA: Kallholsflyten, sparsamt. P. Turander.
SÄRNA: Fulufjället vid Slättåsen, sparsamt på björkar. J-O. Hermansson.
1 km V om Särnaheden, 1 ex på gran i blöt sumpskog m. bl a ringlav. U. Lindenbaum.
IDRE: 2 km N om Grövelsjöns turiststation, på flera björkar längs bäck, samt på
granklon nära kaliället. B. Oldhammer.
Nipfjället mot Bolagsvallen, t. rikligt på björk och rönn längs bäck, L. Bratt.
Olån, [16C 8d 18021, U. Lindenbaum.
Bengt Oldhammer

Rättelser till Hotade och Sällsynta växter i Dalarna
Efter månader av korrekturläsning är det inte utan en viss trötthet man som redaktionsmedlem upptäcker de fel som alltid finns i den färdigtryckta texten. Boken
Hotade och sällsynta växter är inget undantag, hur gärna vi än ville tro det. Pinsamma
blamager blandas med struntsaker. Dessutom är säkert långt ifrån alla fel funna än. Här
följer de mest uppenbara av dem vi snubblat över hittills. Du som hittar fler får gärna
kontakta redaktionen, så publicerar vi dem efterhand. Tack
.
Sid. 40. Bildtextens Dalarna skall vara Bonäs.
Sid. 52. Bildtextens Sovaldberg, Älvdalen under fältgentianan skall vara Norrboda, Ore.
Sid. 71. Texten i parentesen under Kalkbrott skall vara: (se sid 32 och sid 55).
Sid. 79. Bildtexten skall inledas med Lungört.
Sid. 80. Siffran 363 på rad 1 skall vara 237.
Sid.153. Fotografens namn skall vara Henry Eriksson.
Sid.325. Sista radens knutarv skall vara knutnarv.
Sid.363. Fotografens namn skall vara Lars-Olov Ohlsson. (Red.)

