
Lördagen 12/7 Trolldalen

Lördagen den 12 Juli hölls en botanisk exkursion i TROLLDALEN, Gagnefs
kommun, under led ning av undertecknad. Samling vid Björka bystuga varifrån
vandringen startade upp till "Nisstäppa", där en historik och beskrivning av
naturreservatet hölls. Promenaden gick sedan via trapporna ner till ravinens botten
och vidare längs bäcken upp till kärret.
Av dalens över 300 arter kärlväxter vill jag nämna några arter funna under
vandringen. Längs bäcken olvon, dyveronika, strutbräken, majbräken samt i bäcken
genom kärret dvärgbläddra. Kärret ägnades ca en timmas intresse, varav en stor del
av tiden upptogs av att söka efter myggblomster. Sökandet gav också resultat och
flera spridda exemplar påträffades på tuvor bland storsileshår och sileshår.
Ängsnycklar förekom rikligt tillsammans med bl a Jungfru Marie nycklar,
korallrot, snip, tuvsäv, gräsull, knagglestarr, stagg och dvärglummer. Tyvärr kunde
vi inte återfinna kärrull (Eriophorum gracile) och myrstarr (Carex heleonastes) vid
detta tillfälle. I kärrets NV del finns ett intressant område närmast ett Carex
vesicaria-kärr. Här fann vi bl a rankstarr (Carex elongata)
repestarr (C loliacea), spädstarr (c disperma) (rikligt), samt många hybrider mellan
de två sistnämnda och gråstarr (C canescens). Vidare sommarlånke (Callitriche
polymorpha) samt mannagräs. I gränsen mellan kärret och mossen växte trindstarr
(Carex diandra) rikligt(enda kända lokalen i Gagnef). Mossen och gungflyet runt
Trolltjärn besöktes ej denna gång.
Vi följde kärrets södra kant ner till "Tröllhölsgättu" och uppför den branta
sluttningen med rik förekomst av trolldruva och på våren blåsippa och
desmeknopp, upp till den övre delen av sydostravinen. Här i ravinen blommade
flera hundratals ex av lundarv, dessutom hässlebrodd, skuggviol, gullpudra, källarv,
kärrbräsma, ängsbräsma, kärrsälting och stinksyska (återfanns ej, ev utg.)
I ravinens botten möter ravinen från kärret och huvudravinen mynnar sedan mot
norr i en dalgång med numera återställd(???) åker. Vi följde ravinen till
"Trollkyrkan". I sluttningen med delvis lodräta bergväggar växte rikligt med
myskmåra (Galium triflorum), dvärghäxört (Circaea alpina), springkorn (Impatiens
noli-tangere, Sveriges nordligaste inlandslokal), skogsstjärnblomma, skogsnarv,
skogssallat, bergdunört, underviol, try, måbär, lundgröe och träjon.
Vidare till "Ättestupan" där medhavd förplägnad avnjöts. Vandringen avslutades
genom den svårframkomliga rasmarken nedanför stupet (med likartad flora som
huvudravinen) ner till dalbotten och åter till bystugan. Återkomna dit kunde vi
konstatera att turen varat ca fyra timmar och att exkursionen varit lyckad.
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