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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Rosales (rosordningen), Familj: Rosaceae
(rosväxter), Släkte: Rosa (rosor), Art: Rosa marginata - ryssros Wallr. Synonymer: Jundzills ros, Rosa jundzillii
Besser

Kännetecken
Ryssros är en upp till två meter hög buske. Blommorna är oftast ensamma och är ljust till mörkt skära, 5–7 cm i
diameter. Nyponen är 1,2–1,5 cm långa på ett cirka 3 cm långt skaft. Taggarna är raka eller lätt krökta och saknas
ofta på blombärande grenar.

Utbredning och status
Ryssrosens enda svenska lokal är Stora Karlsö på Gotland. Den blev funnen där under 1800-talet (troligen kring
mitten) men är trots eftersökningar ej återfunnen. Den blev ej rätt bestämd förrän 1893 varför det dröjde lång tid
innan den eftersöktes. Möjligen är den i mitten på 1800-talet även insamlad från Lilla Karlsö men eventuellt belägg
därifrån är ej återfunnet och en förväxling av Karlsöarna har kanske förekommit. Arten är ej känd från övriga Norden.
Närmaste lokal finns i södra Tyskland. Ryssrosens totala utbredning omfattar centrala och östra Europa, från centrala
Frankrike och nordvästra Italien i väst till Ukraina i öst.

Ekologi
Det är ej känt i detalj hur ryssrosen växte på Stora Karlsö, men på den tiden var ön mycket hårt betad och de enda
tänkbara växtplatserna är de klippartier som fåren inte kunde komma åt.

Hot
Orsaken till artens försvinnande är okänt.

Åtgärder
Om ryssros skulle återfinnas måste växtplatsen skyddas.
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