Bruntboblomster
P-O Larsson

Jag har bott på somrarna i Södra Bruntbo på gården “Lasses” (ungefär
mittemellan Säter och Smedjebacken) sedan år 1936. Vi drabbades
tidigare som många andra av Vägverkets alltför tidiga vägkantsslåtter.
Tack vare DABS ingripande har slåttern numera senarelagts.
Här kommer ett urval av de lite roligare växter som setts i Bruntbo.
Fingerborgsblomman, Digitalis, har på Lasses funnits i minst femtio år i
varierande antal. Som mest har det funnits kanske femhundra stycken. Ett
bestånd på c:a femtio stycken har varken i år eller i fjol fått några
avkomlingar. På andra ställen har frösättningen gått bättre.
Bergmyntan sprider sig i Bruntbo och finns på fyra olika växtplatser
flera hundra meter isär, sammanlagt i stort antal. I “Myntbacken” mellan
Norra och Södra Bruntbo och i dess närhet finns förutom bergmynta bl.a.
stinknäva, jungfrulin, rockentrav, akleja, skogstry, blåeld, brudborste,
skogsklocka, tvåblad samt hundratals jungfru Marie nycklar.
Beträffande dikesrensningen 1992 från Millionvägen mot Säter kan
nämnas att ca 98 % av antalet jungfru marie nycklar och 100 % av ett bestånd av ca 100 ex. brudsporrar försvann. Jag har räknat antalet brudsporrar mellan vägen till Dammsjön och vägen till Magnilbo sedan slutet
av 80-talet, och I fjol såg jag sammanlagt över 600 stycken – nytt rekord!
Detta beroende på DABS skyddsåtgärder.
En hässleklockegrupp har rapporterats av mig till DABS 1995, men
ingen botanist har ännu tittat på den.
Växter som försvunnit i Bruntbo är gullpudra, brudsporre och ormgran
(avverkad av Mellanskog trots förbud). Växter som ökat påtagligt är diverse trädgårdsflyktingar, liljekonvalj, tibast, rödfibbla m.fl.
Avslutningsvis några “Bruntborekord”:
• Högsta kärrtistel: 297 cm. Bevarad.
• Högsta kungsljus: 251 cm. Delvis bevarad. Finns på foto.
• “Orkidefläcken”, ca 350 stycken jungfru marie nycklar plus ett st tvåblad på
ca 15 kvadratmeter år 1996.
• “Blå fläcken”, ca 500 st. stor blåklocka på ca fyra kvadratmeter. Syntes
tidigare flera hundra meter. Finns ej mer.
• Stora björken, 279 cm i omkrets. Den ökar fortfarande.

Annat anmärkningsvärt: Den mystiska “urtidsstocken” som sticker upp
ur sjön en bit från land. Det har den gjort betydligt längre tid än 61 år då
jag såg den för första gången.
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