Tio år i nöd och lust
Välkommen till den tionde årgången av
Trollius. DABS' husorgan! I år är det tio år sedan Dabs
såg dagens ljus. I skuggan under Naturskyddsföreningens
vingar växte vi oss stora och idag är vi en egen
länsförening med över 400 medlemmar. Och Trollius har
ackompagnerat sällskapet under alla dess skiftande
skeden, i en stundom rätt knagglig utgivningstakt.
Jubileet till ära har styrelsen beslutat att DABS' officiella emblem hädanefter
skall se ut som ovan, dvs med vår gamla höstlåsbräken från hotartsprojektet.
Som alla förmodligen har förstått, framställs Trollius numera på dator. I själva
verket äger DABS två datorer. Främsta skälet till att sällskapet har datoriserats är
att en minnesgod större maskin behövdes, för hanteringen av landskapsfloraregistret under den stundande inventeringen. Och samtidigt som vi skaffade denna
moderburk, inköptes även en något mindre Trollius-maskin.
En dator är en trevlig manick, som rymmer många möjligheter, men också
förpliktelser. Redaktionens ansvar för en mer regelbunden utgivning av Trollius har
skärpts, så mycket är säkert. Framöver väntar en rad nya utmaningar, men de
kommer förhoppningsvis inte gå ut över utgivningen av er favorittidning.
Detta nummer av Trollius var fram till i mars månad tänkt att bli ett stort
aktionsnummer, fyllt av artiklar och information kring Projekt Dalarnas Flora. Så
blev det inte. I sista stund, och efter mycken vånda beslöt styrelsen att skjuta fram
starten för inventeringarna ännu ett år. Varför?
Fjolårets planerade provinventeringar hade inte blivit av. Dessutom saknades
fortfarande så viktiga saker som rapportlistor och andra blanketter och sist men inte
minst så kändes rutinerna kring själva inventerandet ännu alltför abstrakta.
Så istället för att testa andra floraprojekts metodik, beslöt vi oss för att ta fram en
egen, utifrån Dalarnas förutsättningar. Under våren har ett arturval gjorts och
rapportlista m m har tagits fram. Metodiken är i stora drag fastlagd och i sommar
kommer styrelsen att inventera några rutor och utvärdera arbetet i höst. Framåt
våren 1996 kommer det så att bli möjligt för medlemmarna att börja boka
inventeringsrutor och nästa sommar kommer förhoppningsvis inventeringsmöten,
exkursioner och botanikdagar att markera den praktiska starten på projektet.
Så ungefär ser planerna ut för den kommande tioårsperioden. Välkomna!
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