Notiser
Ett eländigt ogräs
Under ett besök på den sägenomspunna växtplatsen för ädelmynta invid Avradsbergs fd skola sistlidna sommar, fick Malungsbotanisterna Mats Nordhag och
Pell Algot Eriksson veta att myntan växer på ytterligare ett ställe, nämligen vid
fäbodstället Berget, tre km söder om byn. Dit ska den ha kommit med matjord
från skolans tomt, som är helt infekterad av “det eländiga ogräset” som myntan
kallas lokalt. Över 100 blommande exemplar iakttogs i år, flertalet duktigt
tuktade av gräsklippare. Därmed torde växtmaterial finnas att tillgå för den som
önskar bli “fadder” för myntan (se upprop i Trollius 17). Arten (eg hybriden)
finns idag endast kvar på fyra platser i landet och är klassad som akut hotad.
(Red.).
Bortslumpas
DABS har efter nyorganisationen av sällskapets fackbibliotek anträffat ett antal
dubletter av vissa verk, vilka styrelsen nu beslutat att erbjuda gratis till hugade
botanister. Dels rör det sig om såväl lösnummer som hela årgångar av Svensk
Botanisk Tidskrift (SBT) från 1970- och 80-talet, dels om restlagret av Erik
Julins: Der Formenkreis des Ranunculus auricomus L. in Schweden. Alltså
Julins trebandsavhandling på tyska och latin om majranunklerna, utgiven av
Kungl. Svenska Vetenskapsakademien 1963-67. Första bandet finns blott i ett
begränsat antal. Intresserade ombedes kontakta sällskapets sekreterare Berndt
Carrington, Tel.023 - 711562.
(Red.).
Säljes
Carolus Linnaeus: Flora Dalecarlica, 1734. Utgiven av Ewaldus Ährling,
Örebro 1873. 130 s. ouppsk. Säljes för 150:- + porto. Björn Rehnfeldt, Tel.
08/6510124.
DABS´ Julerbjudande!
För att lysa upp den snötyngde botanistens dysterhet erbjuder DABS ett ofelbart
plåster på gröten. Vi erbjuder alla medlemmar förra årets succébok Hotade och
Sällsynta växter i Dalarna för endast 150:- + porto. Ordinarie medlemspris är
250:- (400:- i bokhandeln) och erbjudandet gäller endast under december
månad. En pricksäkrare julklapp för den botanikintresserade finns bara inte.
Boken beställes per telefon från sällskapets kassör Lennart Bratt, 023 - 276 01,
eller genom att sätta in 200:- (frakten kostar 50:-) på sällskapets pg 676717-2.
Glöm inte att sätta ut namn och adress på avin bara.
Därtill finns nu de läckra DABS-tröjorna att beställa enligt annonsen i Trollius
nr 17. De finns i gråmelerat, svart och vitt och går lös på 60:- + porto.
(Red)

