Samla ogräsfrön - bli gudmor åt hotade ogräs!
Databanken för hotade arter vid SLU i Uppsala driver bland allt annat även ett
projekt för insamlande av arkivmaterial från hotade svenska växter. Framför allt
handlar det om att hålla en levande fröbank av de mest utsatta arterna. Eftersom
frön i allmänhet inte kan lagras särskilt länge, krävs för flertalet arter
kontinuerlig aktiv odling. När det gäller hotade kultur- och köksväxter driver ju
sedan länge föreningen Sesam framgångsrikt odlingar av dessa former, där
enstaka odlare åtar sig att ansvara för att en potatissort eller ett gammalt
sädesslag ständigt hålls i odling. På motsvarande sätt hoppas man nu på
Databanken kunna knyta upp lokala botanister till en utbredd fadderverksamhet,
fr a för de hotade gamla kulturogräsen, som kräver aktiv odling. Parallellt med
floraväktarverksamheten (se separat artikel) har därför önskemål framförts till
oss i Dalarna, om vi vill ansvara för odling av några speciella ”dalaarter”. Det
rör sig om följande arter:
• Åkerskallra (Rhinanthus serotinus ssp apterus).
En förekomst i Ore: Sunnanhed, där den inte har iakttagits sedan 1990.
• Ädelmynta (Mentha gentilis var. anderssoniana).
En förekomst i Malung: Avradsberg.
• Nonnea (Nonea versicolor).
Tre
aktuella förekomster i Vika, Strand; Sundborn, Spadarvet; och Svärdsjö,
Bengtsheden.
• Knölvial (Lathyrus tuberosus).
Två förekomster i Gustafs, Solberga och Söderbärke, Vad.
Vad åtagandet i detalj innebär för den som anmäler intresse skiljer sig naturligtvis från art till art, men noggranna anvisningar medföljer det utsäde som
databanken delar ut.
Samla lokalt material
För att få maximal bredd på genmaterialet från varje art, vill Databanken få in
frön från så många populationer av de aktuella arterna som möjligt. Därför har
man även önskemål om att vi i Dalarna ska samla frön från våra ”vilda” populationer av de nämnda arterna. Det bör inte röra sig om några stora insamlingar,
men man kan ta merparten av fröna från t ex knölvialen, som är flerårig, under
ett år utan att äventyra förekomsterna. Odlingen av arterna bör sedan ske så nära
ursprungslokalerna som möjligt.
Du som bor nära någon lokal för de ovannämnda arterna och kan tänka dig
att odla växten hemma i täppan - tag kontakt med Sören Nyström eller Lennart
Bratt i styrelsen.
(Red.)

