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Söder om Falun i Vika socken ligger Karlslundstjärnen. Tjärnen ligger inom en
pilotruta som några styrelsemedlemmar har åtagit sig att inventera. För att få lite
hjälp med inventeringen förlades vattenväxtexkursionen dit. Tjärnen är liten (ca
10 ha) och inga båtar fanns att låna. Men med hjälp av en kanadensare och en
optimistjolle som fraktades dit på biltak tog sig i alla fall 6 nyfikna Dabsare ut
på den flytbladstäckta tjärnen. Under glada (nåja!) tillrop fiskade vi upp den ena
rapportarten efter den andra. På båtbotten (durken heter det visst) samsades snart
vattenpest Elodea canadensis med trubbnate Potamogeton obtusifolius, klolånke
Callitriche hamulata och axslinga Myriophullum spicatum. Längs stränderna
noterade vi sumpfräne Rorippa palustris, brunskära Bidens tripartita, nickskära
Bidens cernua, sprängört Cicuta virosa, hästskräppa Rumex aquaticus, tiggarranunkel
Ranunculus
sclerotus och trindstarr
Carex diandra. I stort
sett hela vattenytan var
täckt av flytbladsväxter
och bland andmaten
Lemna minor hittade vi
också
den
vackra
vattenmossan
vattenstjärna
Ricciocarpos
natans som trivs i näringsrika sjöar.

Artlista Karlslundstjärn:
Amerikansk
dunört
Andmat
Brunskära
Flaskstarr
Frossört
Gul näckros
Gäddnate
Hårslinga

Hästskräppa
Hästsvans
Jättegröe
Kalla
Kaveldun
Klolånke
Kråkklöver
Kärrdunört
Kärrsilja

Nickskära
Norrlandsstarr
Sjöfräken
Smålånke
Sprängört
Sumpfräne
Säv
Tiggarranunkel
Topplösa

Trindstarr
Trubbnate
Vattenbläddra
Vattenmåra
Vattenpest
Vattenstjärna

Efter några timmar hördes ångbåten Oskar tuta på Runn. Vi släpade upp båtarna
och övergav Karlslundstjärnen. Jollen bands i ett rep efter Oskar och vi tuffade
längs Runns strand mot Stabergsviken. Båten är ganska grundgående så den
kunde ta sig ända in till Knivaåns mynning. Vi turades om att med jollens hjälp
plaska omkring i den rika vattenvegetationen. Även här kunde vi notera ett antal
för pilotrutan nya växter. Bland rapportarterna noterades fackelblomster
Lythrum salicaria, pilblad Sagittaria sagittifolia, besksöta Solanum dulcamara,
nålsäv Eleocharis acicularis och sylört Subularia aquatica. Vi gick i land vid
bryggan längst in i viken och kunde snabbt notera en ny och mycket rik lokal för
nässelsnärja Cuscuta europaea. Glada och nöjda mumsade vi på resterna av
matsäcken medan Lars eldade under pannan och glatt tutande återbördade oss
till väntande bilar vid Karlslundstjärnen.
Artlista Stabergsviken:
Besksöta
Blåsstarr
Fackelblomster
Flaskstarr
Gräsnate
Kaveldun
Krustistel

Lånke-art
Mannagräs
Nordnäckros
Nålsäv
Nässelsnärja
Pilblad
Sköldbladsmöj

Stor igelknopp
Styvt
braxengräs
Svalting
Sylört
Vattenmåra
Vattenpilört

Vekt
braxengräs
Åkermolke
Ålnate

