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Inventeringen av Dalafloran går nu in på sin fjärde säsong. Hittills har 54 rapportörer bokat 90 rutor. Fördelningen av dessa redovisas nedan. För att fa överblick
över hur inventeringen utvecklas och vilka problem som finns, skickades en enkät
ut hösten -96. Totalt har nu ett 30-tal av rapportörerna skickat in sina svar.
Ungefär lika många har börjat inventerandet under -96 som -97. Kanske kan man
anta att majoriteten av de rapportörer som inte skickat in sina svar representerar
kategorin "ej börjat"? Det innebär i så fall att ca en tredjedel av de bokade rutorna
ännu är helt oinventerade. Det finns naturligtvis också en stor variation i hur långt
man kommit i inventeringen av den egna rutan. Tiden som hittills lagts ned varierar
mellan 0,5 och 75 timmar och antalet påträffade arter mellan 50 och 290 per ruta.
En del av inventerarna har efterlyst tips på att skilja svårbestämda arter. Det är
vår avsikt att kunna presentera sådana tips i "Inventerarnytt" - det speciella
informationsbladet som går ut till alla rapportörer. I vissa fall känner dock vi i
styrelsen vår egen begränsning. Finns det t ex någon som har någon som helst
insikt i svin-/svenskmållekomplexet? Tips mottages mer än tacksamt!
Träffar för att utbyta erfarenheter och lära av varandra är också något som
efterlysts. Varje sommar erbjuds därför tillfällen att följa med på inventeringsdagarna. De är upplagda som minikurser i inventeringsmetodik och tanken är
att alla florarapportörer skall delta på åtminstone en sådan inventerardag!
Vitsen är inte bara att vi ska träffas och inventera, utan framförallt att skapa en
samsyn oss florarapportörer emellan. Bara så kan vi undvika irreparabla
tolkningsfel och missförstånd när alltsammans ska sammanställas. Dessutom är det
viktigt att erfarna inventerare deltar för att sprida sina erfarenheter.
Vissa brister har uppdagats i listorna. Mest handlar det om arter som helt enkelt
glömts bort. Ormrot och torta saknas till exempel i krysslistan för Västerdalarna. Vi
kommer rätta till detta vid tryckningen av nya listor. Tillsvidare är det bara att fylla
i de saknade arterna på blankraderna sist i listorna.
Frågor har också föranletts av rekommendationerna kring insamling av vissa
arter. Självklart ska insamling aldrig utföras i strid med reservatsbestämmelser eller
liknande och må även i övrigt vara förenlig med god botanistetik. Även arter vilka
man normalt inte har svårt att artbestämma kan vara aktuella för insamling. Det
berör framför allt arter vars underarter kan vara skilda åt såväl ekologiskt som
utbredningsmässigt. Hit hör bl a trampört och femfingerört.

När det gäller behovet av kurser och specialnycklar toppades önskelistan,
något oväntat, av viden och daggkåpor, följda av olika typer av fibblor. 1 styrelsen var vi så säkra på att starrarna skulle vara den grupp som de flesta uppfattade som värst, att vi redan påbörjat sammanställandet av en bestämningsnyckel över Dalarnas Carex-arter. Vi far väl hoppas att denna trots allt ska bli
till nytta och att nycklar för viden och daggkåpor skall gå att arbeta fram.
Kartan nedan redovisar inventeringsläget efter senaste enkäten. Sommaren
1998 har varit en utomordentlig växtsommar, men tyvärr en urusel botanistdito,
så någon större inventeringsinsats har kanske inte presterats under säsongen. En
ny enkät kommer insamlas under vintern och en mer fullständig karta kommer
presenteras i nästa Trollius. Vi kan redan nu avslöja att vi där kommer fa se ett
antal fårdiginventerade rutor!

