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Söndagen den 20 augusti samlades några botaniker vid Folkärna kyrka. Vi for
sedan till Kungsgården, som är en historisk gård, vilket vi fick veta genom dess
ägare Lennart Engdahl. Han berättade om flera märkliga personer som arbetat
och verkat där.

Så tågade vi ner mot Kungsgårdssjön, utrustade med krattor och hinkar. Där
plockade Lennart bort motorerna från båtarna. Vi rodde ut på en glittrande sjö.
Nu tyckte vi synd om alla som inte var med.

Det var fantastiskt att se hur sjön blommade. Rätt tidpunkt hade blivit in-
prickad. Vattenpilörten gav en rosa färg på vattnet, och gula och vitblommiga
näckrosor såg vi i mängder. Medan krattorna fiskade upp hårslingor och ålnate,
rodde vi mellan stora grupper av den vanliga igelknoppen. Hornsärv, kransslinga
och trubbnate hamnade i hinken för vidare studier. Dyblad och vattenmärke
kryssade vi emellan.

Så satte roddarna fart. Vi kom fram till Dalälven och vidare till Sonnboviken,
där sångsvanarna om våren har rastplats på sin färd norrut.

Vilken syn vi fick se! Där blommade den sagolikt ståtliga blomvassen och
den lilla gula vattenbläddran tillsammans med igelknoppar och pilblad. Den båt
som hade de flitigaste gondoljärerna lyckades baxa sig in mellan starrtuvorna
ytterligare ett stycke. Här öppnade sig ett vatten som var märkligt genom att hela
bottnen täcktes av tjocka härvor av mossan Drepanocladus tenuinervis. Ett
roligt om än inte helt oväntat fynd blev bågsäv, som växte i några smärre ruggar.

Skulle det vara något som inte var positivt, så var det vattenståndet, som för
några år sedan blivit reglerat. Dessförinnan möttes öppet vatten och land. Som
det nu är, växer vassruggarna allt mer och blir större och större. Förr, när det
blev lågvatten, torrlades stränderna, och enligt professor Gunnar Lohammar som
var en bygdens son, kunde man här finna bl a ävjebrodd, sylört, slamkrypa,
fyrling och lånke. Nu sover de alla sin törnrosasömn. Blir det möjligen någon
gång lågvatten igen, så att vi får se dem blomma?




