Dalabotaniska Notiser
Förnyat upprop om hotade kryptogamer!
Arbetet med kryptogamdelarna av verket Hotade och Sällsynta växter i Dalarna rullar på.
Projektet presenterades i Trollius nr 16 och andra boken, som behandlar mossor och lavar börjar
nu ta form. Om du har kännedom om någon lokal för de mossor och lavar som listades i Trollius
nr 12 eller för någon av de regionala hotarter som listades i nr 16, så ring någon av
kontaktpersonerna Lennart Bratt eller Janolof Hermansson. Varje liten iakttagelse är en
ovärderlig pusselbit!
Ett märkligt björnmossfynd
I en trång del av Kloråns dal intill Fulufjäll fann Henrik Weibull i september den mycket
ovanliga taigabjörnmossan, Polytrichastrum pallidisetum, en rödlistad "etta", alltså akut hotad.
Den växte på marken intill ån och hade mogna, väl utvecklade kapslar. I Sverige är arten tidigare
belagd endast från Torsåker i Hälsingland, där den hittades 1911. Mossan är mycket sällsynt i
Europa, men vanligare i Nordamerika. Välkommen till Dalarna, eller hur man nu ska säga...
Bottenår för svamp
Vår systerförening Skogsriskan rapporterar att 1996 var ett rekorduselt svampår. Under
inventeringsveckan i september gjordes dock några fynd av fina biotoper. Nära Bastbergets
fäbodar i Gagnef ligger den sk Josefsdal, en bäckravin med ännu ohuggna partier gammal skog.
Här påträffades rika bestånd av myskmåra, strutbräken och dvärghäxört samt första fyndet i
Dalarna för den lilla tuvade gulfotshättan, Mycena renati. En dag vid Hässlen i Garpenberg
avslöjade en förekomst av den mycket hotade sepiavaxingen, Hygrocybe ovina, en ängssvamp
som tidigare bara är känd från Bingsjö och Tuna Hästberg. På Lammön i By hittades
jupiterskägg, Hyphodontia bartia-Jovis, på en asp. Skogsriskan vill framföra en eloge till
STORA:s revirförvaltning i Ludvika, som fattat det oortodoxa beslutet att fylla igen skogsdikena
vid Lindbastmora, där stor låsbräken, majviva, jungfrulin och massor av brudsporre hotas av
uttorkning och granexpansion. Hur området skall skötas i framtiden är dock ännu en öppen fråga.
Fjolårets succe upprepas till sommaren
I fjol tog Sätergläntan det högst lovvärda initiativet till en kurs i orv- och räfstillverkning.
Kursen gjorde succe och kommer att upprepas i år. Den pågår under tio dagar och omfattar utöver
tillverkning av orv och räfsa bl a materialkunskap och fältinsamling av ämnen, slåtterteknik,
slipning och bryning, ängshistoria, ängsbotanik och kulturhistoria. Kursen kommer gå av stapeln
i mitten av juli och kostar runt 2000:-. Information på tel. 0247 - 410 45. Anmäl dig i god tid!

