Botaniska notiser från Västerdalarna 2011
Mats Nordhag
April
Ovanligt få mosippor i Vallerås, bara två ex vid infarten till Gravberet. Desto fler på
annat håll, 15 stycken vid Lännviken och c:a 300 på Haftaheden.
Vid ett besök vid Östra Digerberget hittades en lokal med plattlummer.
Juni
På Malungs järnvägsstations spårområde växte rikligt med fältveronika, klofibbla,
taklosta, backdunört, sandnarv och getväppling. Även några stånd med vit
sötväppling.
De vilda blommornas dag var i år på Vålberget där vi kunde titta på låsbräken och
rikligt med skogsförgätmigej, efteråt fortsatte vi till Lissvålberget och återknöt
bekantskapen med grönbräken.
En vandring i Öjsbergets brant gav bl.a. fjällhällebräken.
Uppe på Örsåsen hittades c:a 75 ex topplåsbräken, vilket borde göra det till ett av
länets största förekomster av denna art.
I juni hade vi även en väldigt trevlig blomsterdag på Västagården tillsammans med
Lima hembygdsförening, artlistan blev densamma som i fjol. Vi fortsatte sedan till
Näsholen och beundrade den ymniga förekomsten av fältgentiana och en ruta i
vardande, troligen backruta.
Juli
Vid Storbyn i Malung återfanns backruta c:a 10 ex.
Den 14 juli gjorde jag en inventering av Eggen i Yttermalung, ett fint strövområde
men inte särskilt artrikt, drygt 100 arter påträffades men ingen raritet.
Skall man titta på konstiga växter rekommenderas ett besök på Malungs soptipp, där
kan man hitta ”grejor”! Nattljus, skärvinda, ängsnäva, såpnejlika, praktlysing,
besksöta, rödplister, myskmalva, mattram, indiankrasse, rosenhallon, strandveronika,
rönnspirea, kungsljus, kålmolke och rödmålla är ett urval av fynden. Men då återstår
dom två rariteterna: gråmalva och snöflinga, båda nya för Dalarna!
Vi besökte även Brändgropen bortanför Backsela och tittade på strandlummer som
konstigt nog inte bildade några sporax i år!
Augusti
Agneta hittade vitblära vid reningsverket, 8 ex, det är en ny art för Malung.
På Tyngeberget växte i år 7 skogsfruar.
Vid Lännviken 13 ex i avverkningshotad gammal granskog.
Slutklämmen blir Agnetas fina fynd av boerstånds, också det första fyndet i Dalarna!
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