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Onsdagen den 16/7 var vi 4 stycken som i strålande sommarväder träffades vid kiosken
i Stjärnsund för vidare avfärd till det gamla kalkbrottet i Spjutbo. Under den ca
kilometerlånga promenaden upp till kalkbrottet hittade vi efter vägkanten ett fint
bestånd av backruta. Vid ingången till själva kalkbrottet växte stora mängder
ängsgentiana och rödkämpar, där fanns också några exemplar låsbräken. Kalkbrottet i
Spjutbo är ganska stort med flera meter höga lodräta väggar. I kalkbrottet fann vi växter
som, brudsporre, grönkulla, tvåblad och skogsnycklar. Här växte även slåtterblomma,
vildlin, kattfot, getrams och mängder med hårstarr.
   Vi gick även en sväng runt kalkbrottet och ner i den lilla våtmarken som finns där, där
hittades för några år sedan tagelstarr men den kunde vi ej finna nu, troligen på grund av
det höga vattenståndet i den lilla bäcken som finns där. Utanför staketet som kalkbrottet
är omgärdat av växte stor blåklocka, skogsvicker och flera bestånd backskafting. Då
kvällen blev sen hann vi ej gå till kalkklippan där grönbräken växer, men det blev i alla
fall en trevlig och givande kväll för oss som var där.

Den andra exkursionen i Hedemora kommun gick av stapeln den 16/8 och kosan var
denna gång ställd till Fatburen som ligger efter vägen mellan Hedemora och Långs-
hyttan. Vi blev två stycken som i kanot gav oss ut på Fatburen för att undersöka bottnen
och strandbetet på sjöns östra sida.
   Det mest iögonfallande i Fatburen är de stora ansamlingarna av trubbnate, annars är
sjön ungefär som de övriga lagunsjöarna i den här trakten. Uddnate som hittades i sjön
1988 såg vi inga spår av nu men det är ju en liten art och lätt att missa. Vid strandbetet
fanns ett litet bestånd av rosenpilört. Efter ca 1,5 timme utbröt ett våldsamt regn och
blåsväder så exkursionen avbröts och smörgåsar och kaffe intogs i skydd av fågeltornet.
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