Draba subcapitata
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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Brassicales (kålordningen), Familj: Brassicaceae
(korsblommiga), Släkte: Draba (drabor), Art: Draba subcapitata - raggdraba Simmons Synonymer: Tuvdraba

Kännetecken
Raggdraba är en mycket småvuxen, 1–5 cm hög, perenn ört. Den bildar små, täta tuvor ur vilka blomställningarna vid
blomningen knappt skjuter fram. Bladen är smala, med tydlig mittnerv och tätt klädda med både stjärnhår och långa
raka hår. Blommorna är vita med mycket smala kronblad. Frukterna är kala på ytan och kan sticka ut någon cm ur
tuvan.

Utbredning och status
Raggdraba är i Sverige känd dels från Årjep Saulo-massivet i Pite lappmark, där den påträffats på tre närbelägna
lokaler (1996–1997). På dessa lokaler är färre än 50 individer kända. Ett äldre belägg från 1952 som låg felbestämt i
Riksmuseets herbarium blev upphov till att arten återfanns. Dels på Nissuntjårro i Torne lappmark, där den
påträffades 2008 i ett exemplar. Även i Norge har arten nyligen blivit funnen på enstaka lokaler. För övrigt är arten
högarktiskt cirkumpolär och förekommer närmast på Svalbard.

Ekologi
Raggdraba förefaller i Norden vara bunden till höga, vindblåsta fjälltoppar och fjällkammar vilka är täckta av ett
mycket kalkrikt skiffergrus. I denna miljö lever endast ett fåtal andra arter varför konkurrensfaktorn sannolikt är
obefintlig. På Nissuntjårro växer arten i det blockrika landskapet på 1400 meters nivån, där berggrunden består av
granatförande amfibolitskiffer.

Hot
Raggdraba kan kortsiktigt hotas av insamling eller exploatering, t.ex. för turism eller gruvdrift. På längre sikt är
troligen alla de nordiska förekomsterna hotade ifall den globala uppvärmningen blir en realitet.

Åtgärder
Raggdraba är fridlyst. Detta tillsammans med lokalernas relativa otillgänglighet borde minimera risken för insamling.
Samtliga lokaler ligger i ett Natura 2000-område, vars skötsel måste utformas så att raggdraban inte påverkas
negativt. Lokalerna bör övervakas regelbundet av floraväktare.

Övrigt
Utländska namn – NO: Halvkulerublom.

Naturvård
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela
landet
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