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Fina fynd
I senaste Trollius (nr 36, 2007) berättar Anders
Janols om sin glädje när han i fjol somras gjorde
Dalarnas första fynd av nästrot Neottia nidusavis. Fyndplatsen var en liten ängsblandskog vid
Lindbastmora i Grangärde socken.
Karin Kjellberg beskriver i senaste Calluna
(1/2007) hur hon efter att i 25 år gått eller cyklat förbi en branddamm i Stenum utanför Skara,
i fjol slutligen gjorde slag i saken, tog med sig en
kratta och fann att hela dammen var full av den
sällsynta vårtsärven Ceratophyllum submersum.
Ny art för Västergötland!
Två nya starrarter för Jämtland, slaktoppsstarr Carex straminea och kanadastarr C. tribuloides, hittade Staffan Åström under en cykeltur
till vägkantslokalerna för vägarnika Arnica
chamissonis mellan Aspås och Föllinge. På en
av lokalerna växer dessutom den av Margareta
Edqvist tidigare funna Carex pachystachya.
Samtliga är nordamerikanska inkomlingar som
kommit in med Vägverkets importerade gräsfrö.
Världens äldsta träd
Ett åtta meter långt fossil lyftes nyligen ur
marken utanför staden Gilboa i den amerikanska delstaten New York. Det var en bit av
stammen av vad man tror är världens äldsta
träd. Gilboa är sedan länge känt bland paleontologer för sina fossiliserade trädstubbar,
men nu har man alltså även hittat trädens
övre delar. Trädet tillhör släktet Wattieza
och ser närmast ut som våra dagars trädormbunkar, men är inte besläktat med dessa
utan förs till den äldre och numera utdöda
ormbunksgruppen Pseudosporochnales. Träden växte under devontiden för 385 miljoner
år sedan (Nature 446: 904).
Rättelse
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Fynden redovisas i senaste numret av Rödbläran
(2/2006).
I senaste Daphne (2/2006) redogör Ulf
Johansson för det första sörmländska fyndet av
luddstarr Carex tomentosa på gammal slåtter
ängsmark på Brevikshalvön i Tyresö, medan
Anders Svenson beskriver det första fyndet
utanför Skåne av klotigelknopp Sparganium
erectum ssp. oocarpum från Långsjön utanför
Åkersberga.
I Natur i norr (2/2006) skildrar Stefan Ericsson fjolårets lyckosamma expedition till västra
Lycksele lappmark för att försöka återfinna Olof
Runes gamla lokal för fjällkrassing Braya linearis
vid Giengeljaure i gränstrakterna mot Norge.
Hela 723 ex hittades på den gamla och på en
nyupptäckt lokal, vilket betyder att detta förmodligen är det viktigaste svenska området för
denna sällsynta växt.
På senhösten 2005 hittades den sällsynta
glimmerörten Illecebrum verticillatum i ett grustag i norra Blekinge. I Parnassia (2/2006) kan vi
läsa att i augusti 2006 sågs glimmerörten även i
ett par närliggande grustag samt i två grustag i
södra Småland. En art under spridning?
I Vrivrånge (2/2006) meddelar Ingemar
Jonasson ett fint fynd från Tjörn av en riktig
sällsynthet, nämligen lång bockrot Pimpinella
peregrina, en sydeuropé som bara hittats i Sverige vid ett par, tre tidigare tillfällen.
I somras hittades trädgårdsmålla Atriplex hortensis på ett flertal platser i Luleå med omnejd,
bland annat av Ulf Zethraeus som skriver om
arten i Nordrutan (2/2006). Eftersom det bara
fanns ett känt fynd tidigare från Norrbotten
av denna gamla trädgårdsväxt ska det bli spännande att följa den i fortsättningen. Ulf hade
också förmånen att upptäcka den i landet mycket sällsynta växten lusfrö Corispermum pallasii i
Piteå hamn. Lusfrö tillhör familjen mållväxter
och hittas med säkerhet i Sverige kanske bara i
Malmö hamn.
I Väx (3/2006) presenteras det andra fyndet i
Sverige av kvastgullris Solidago graminifolia.Det
var Göran Odelvik som från bilen såg något som
mest liknade kanadensiskt gullris längs riksväg
80 i Valbo strax utanför Gävle. Året var 2001.
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