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Samles til skatteblomstjakt
Så populær er botanikkartleggingen til
Salten naturlag blitt
at man i år har sagt
nei til interesserte.
SYLVIA BREDAL
90 93 09 27

BEIARN: Det til hensyn av overnattingskapasitet på Nygårdsjøen skole ifølge Mats Nettelbladt,
men interessen for å delta har
økt år for år.
– Halvparten av de som kommer
er tilreisende, blant annet en tysk
dame som har vært med flere år.
De interesserte legger opp ferien
sin etter når botanikkkartleggingen er, sier Mats som selv er
pensjonist, men som er lidenskapelig opptatt av botanikk.

Med GPS og kart
Fra onsdag 21.-25. juli samles 40
fag- og amatørbotanikere fra
hele landet til kartleggingsdugnad i Salten. Da skal de blant annet inn med båt til Ytre Beiarn til
Eggesvik-dalen og til Nordlandsdalen.
– Vi har med oss en liste hvor vi
krysser av for plantearter som vi
finner, og vi har med oss kart og
GPS. Det er helt nødvendige redskap når vi kartlegger. Noen
planter som er vanskelig å bestemme tar vi med oss, men også
sjeldne arter blir tatt med rett og
slett for å bli trodd på at de er
funnet, forklarer Mats.
Plantene som blir med i sekken
blir sendt til Tromsø museum.
Særlig artig er det å finne sjeldne
arter, og arter som har spredt seg
utenfor sine grenser. Mats nevner vårerteknapp, som også er
funnet på nordsiden av Beiarfjorden, som på sørsiden. Den er
ikke vanlig lenger nord.

Rødlista arter
Formålet med samlinga å kartlegge plantelivet i utvalgte deler av
Gildeskål, Beiarn og Bodø kommuner. 11 områder, noen verne-

de områder, noen områder som
kanskje vil bli vernet og noen
områder som naturlaget selv har
plukket ut i tillegg til de Fylkemannen har pekt seg ut. Sistnevnte bidrar også økonomisk til
prosjektet. Det gjør også Sabima
(samarbeidsrådet for biologisk
mangfold) De er spesielt ute etter de rødlista artene. Mange arter forsvinner når kulturlandskap gror igjen. I Nordlandsdalen
drives det fremdeles med sau, så
der kan det kanskje dukke opp
noen gobiter
– Det er bare nesten bare idealister som ikke lar det gro igjen.
Men nå kan man jo også søke om
tilskudd for å pleie kulturlandskap, sier Mats.
Vedrørende de svartelistede artene (importerte planter som
man ikke ønsker seg for det går
utover de norske artene
red.anm.), så blir de også notert
ned av naturlaget.

Sandhornøya
I tillegg til Beiarn skal også blomsterjegerne til Sandhornøya,
Straumøya og Knapplundsøya.
– Disse samlingene fungerer
også som kurs, man lærer av
hverandre og man lærer noe
nytt, uansett alder. Man blir aldri
utlært, sier Mats som gleder seg
til de kommende dager.
Salten Naturlag står som arrangør av samlinga, som er et ledd i
«Prosjekt Saltens Flora», et prosjekt hvor målsettingen er å kartlegge floraen i alle saltenkommunene. Naturlaget har gjennomført årlige registreringssamlinger
rundt om i Salten siden 2003.
Interessen for å delta er økende,
og årets samling er den største siden oppstarten av prosjektet.
sylvia.bredal@saltenposten.no

KLAR FOR JAKT. Mart Nettelbladt i Salten naturlag skal sammen med 39 andre botanikkinteresserte skal blant annet til Ytre Beiarn for å kartlegge plantelivet de kommende dager.
FOTO: LAILA GABRIELSEN

– Vi skal være en del av din hverdag
Redaksjonen

– Din gode historie.
Min jobb.
Tor Friberg
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