Notiser
Återuppväckt hybridklint
Vid Ställviksberget i Ludvika utefter nedlagda Björbobanan har från 50talets början
funnits en hybrid mellan rödklint, Centaurea jacea, och ängsklint, C. phrygia.
Enligt Almquist och Björkman var förekomsten riklig längs järnvägen och
landsvägen, ca 700 m längd. I början av 60-talet fanns den endast på en lokal i
branten mellan järnvägen och sjön Väsman och så har varit fallet fram till nu. I år
har järnvägen ersatts av en asfalterad cykelväg. Tydligen har upprivningen av
syllarna spritt frön, som länge legat i vila. Nu kan man finna blommande exemplar
ett par hundra meter norrut från "moderlokalen" i den skarpa f d järnvägskurvan
hitom Kaffeholmarna.
Gunnar Björkman skriver i 1970 års "Nya tillägg till Dalarnas kärlväxtflora", att
"hybridpopulationen är ytterligt heterogen, ± fertil och i vissa utklyvningar mycket
lik C. phrygia, som torde vara den ena föräldern. Denna kan sedan ha
borthybridiserats".
Om klintformen bildats på platsen genom korsning av röd- och ängsklint kan vi
ej få reda på, ej heller om den införts med gräsfrö på banslänterna.
Just nu blommar den rikligt i juni 1992. Holkfjällen synes vara mer
ängsklintslika men är betydligt ljusare och mindre tofsiga.
Man hade förväntat sig, att hybrider borde ha dålig fruktsamhet, men de här har
tydligen fått sig en kick, när järnvägen blev cykelbana!
Gunnar Westman, Ludvika
Insändare
Jo, oftast hör man ju talas om brakvedsbuskar. Buskar alltså. Men i Enviken har vi
en buske som är växt som ett träd! Så det så. Den är nästan 5 meter lång och 7,3 cm
i diameter. I brösthöjd. Den står söder om Sör-Lingan i Pers-ånga, Enviken. Kan
det finnas nån annan dalasocken som har lika grov brakved tro?
"Enviksbo"
Efterlysning
DABS är sedan 1991 en egen förening. Likväl saknar ordföranden en ordförandeklubba! Styrelsen är därför tacksam för erbjudanden om en sådan. Kontakta
ordföranden Sören Nyström, 0243/ 120 22.
Säljes
Två exemplar av Dalarnes Flora av Erik Almquist 1949. Säljes för 650~kr.
Kontakta redaktionen c/o Tomas Ljung, 023/ 596 37.

