Inventering av floran väster om Bringsjöberg
Berndt Carrington, Falun
Söndagen den 1 juli var vi sju personer som samlades vid Coop Nära i
Sunnansjö för att delta i exkursionen. Ledare var Inge Palmqvist.
Planen var att åka till Aspfallet i Grangärde finnmark och först besöka
en myr NO om gården. På myren hade man förra året hittat mossnycklar. Därefter skulle vi inventera ängarna runt gården.
På vägen till Aspfallet stannande vi först vid Djupa dalen vid Aborrberg för att besöka Dalarnas sydligaste lokal med Svartstarr. Efter visst
letande hittade vi några unga exemplar av starren på en nordexponerad
översilad klippa.
Därefter fortsatte vi färden till Aspfallet där vi parkerade bilarna. Vi
vandrade sedan ca 1 km norrut till ett översilat kärr. Bo Söderholm,
som upptäckt lokalen för ett år sedan guidade. En incident hände på
vägen. Det hade regnet ordentligt dagarna före vår utflykt och det var
mycket blött i markerna. Det bar sig inte bättre än att exkursionsledaren
gick lite för långt ut i blötmarken. Plötsligt stod han med båda benen i
vatten ända upp till grenen.
Framme vid kärret fann vi rikligt med mossnycklar, se foto nästa
sida. Formerna på nycklarna varierade rikligt. Hybrider? När vi började
gå tillbaka till Aspfallet kom regnet. Väl framme vid bilarna öste regnet
ned. Vi kände nu att det var dags för en fikapaus. Det vänliga paret vid
Aspfallet upplät sin veranda till oss, så att vi kunde sitta under tak och
dricka vårt kaffe. Efter kaffepausen försökte vi att inventera floran på
ängen runt gården, men vi avbröt detta ganska snart. Regnet öste ner
och det blev alldeles för blött.
På vägen tillbaka till Sunnansjö gjorde vi en avstickare till en känd
lokal för topplåsbräken längs vägen mot Lövsjön. Lokalen har under
några år varit belamrad med hyggesavfall och några topplåsbräken har
inte synts till. Området har nu rensats upp och till vår glädje hittade vi
nu några unga plantor.
En regnig och blöt men rolig dag.
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