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Dalabotaniska notiser
En växthuslav
I Trollius nr 20 kunde jag berätta att ringlaven ökat markant på två växtplatser i
Mora. Lokalerna vid Säsänget och Oxbäcken inventerades 1987 och 1996. Men
varför har den ökat? Min teori är att de sista tio ”gröna” vintrarna kan vara en
viktig orsak. Milda höstar och tidiga vårar är nämligen perioder då lavar tillväx-
er rejält. Är detta ett första positivt svar från floran på växthuseffekten?

Bengt Oldhammer
Dvärglåsbräken borta?
Under sommaren kom ett larm: Dvärglåsbräkenlokalen vid Norhyttan är utplå-
nad! Vid en fältbesiktning av den ytterst utsatta lokalen (i mittsträngen av en
liten körväg) kring midsommar visade det sig att ryktet tyvärr talat sant. Något
slags fordon med låg frigång hade helt sonika skalat av just de centimetrar ve-
getation och jord där den lilla populationen stått. Här fanns nu blott naken jord.
Vid en sista desperat besiktning på näbbmusnivå hittades emellertid ett ensamt
ca 9 mm högt exemplar med två gulmogna sporkulor i axet. Den som tycker att
detta ojande verkar överspänt kan ju helt enkelt låtsas att det istället handlar om
lappfela, brudkulla eller baggsöta. Eller värmlandslav. Eller varför inte fjällräv.

Tomas Ljung
Leta berg(slags)ven!
I artikeln om kärlväxternas förhållande till metaller i förra Trollius, nämndes
brunven, Agrostis canina, som en frekvent art i kopparkontaminerade miljöer. I
Dalarnas flora med tillägg uppges flyktigt en form av brunven, A. canina v.
arida, (även kallad ssp montana), från hällmarker och berg i Dalarna. Först 1971
visade K.-G. Widén att denna form är en egen art, bergven, Agrostis vinealis.

Bergvenets utbredning hos oss är dåligt känd, men troligen är det inte brunven
utan bergven som växer på våra gruvfält. Ulf Malmgren skriver i Västmanlands
flora att bergven förekommer mycket ymnigt på Finngruvans öknar av sulfid-
malmsvarp. Den är även känd från andra ultrabasiska och metallhaltiga miljöer.
Åter en anledning för oss i Dalarna att uppsöka dessa alltså.  (Tack Stefan E.!)

Tomas Ljung

ΠΡΟ ∃ΤΟ
Nu står en ny fältsäsong för dörren, med långa inventeringsdagar och sena exa-
minationsnätter. Du hör väl till dem som insett värdet av att ha en växtpress till-
reds redan i bakluckan på bilen? Inga fler bortglömda växtpåsar i rockfickorna
eller i bilen, vars mögliga innehåll endast väcker skam och vämjelse. Nej, rusta
dig snarast med färska gråpapper, lakan, herbarieark och etiketter från DABS’
herbariebutik (se s.2). Beställ något gross direkt, priserna är fånigt låga (50 öre).
Och du. Etiketterna skriver du direkt i fält och lägger med i pressen. Bingo!


