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Nytt år och nytt millennium kräver en ny lägesrapport för inventeringen av
Dalafloran. På kartan på häftets baksida presenteras därför läget för de olika
rutorna. Den generella bilden från tidigare år kvarstår. Botanisk aktivitet pågår på
många håll i landskapet, men samtidigt finns stora "vita fläckar" på kartan. Antalet
fardiginventerade rutor ökar dock och flera har anmält att de i princip är klara, men
vill undersöka förekomsten av några enstaka arter innan listorna slutgiltigt lämnas
in.
Brasklapp
Kartan kan ge sken av att ett rätt stort antal rutor är bokade, men att ingen inventering ännu har påbörjats. Detta är bara en halv sanning. Vår kunskap om våra
kära rapportörers vedermödor i markerna bygger helt på de enkäter vi skickat ut.
Det som hänt efter den senast utskickade enkäten är därför okänt för oss i styrelsen.
Till Trollius tar vi dock gärna in rapporter om hur vardagen som rapportör kan
gestalta sig; skriv och berätta om hisnande utsikter, jagande jordgetingar, nyfikna
kossor, bottenlösa blötslurp, undersköna fäbodmarker, saknade arter, oväntade fynd
och allt annat man kan träffa på ute i Dalarnas bygder!
Framtida aktiviteter
Fem år har nu gått sedan inventeringen inleddes; en ganska stor andel av den tänka
tiden, som inte återspeglas av antalet påbörjade rutor. Utan att rikta någon kritik
mot inventerarna kan vi konstatera att med den här takten kommer det att ta lång tid
och vissa områden blir svåra att få inventerade. I Älvdalen, Transtrand och Orsa är
t.ex. bara någon enstaka ruta påbörjad. Inventerardagarna som vi anordnat har varit
tänkta att locka nya intresserade som vill pröva på innan de ger sig i kast med en
egen ruta. Ofta har vi dock, även om det har varit mycket trevliga dagar, funnit att
det är de redan kunniga som kommer. Ett annat problem är att resultatet blir ett
antal endast delvis inventerade rutor som svårligen låter sig jämföras med övrigt
material utan kompletteringar.
Vi har därför tankar på att istället för dessa dagar anordna någon form av
"inventeringsläger" eller "botanikdagar", där avsikten i högre grad är att verkligen
inventera en eller flera rutor. Kanske skulle detta kunna ske under en förlängd helg
(torsdag-söndag), där man som deltagare kan välja att antingen vara med hela tiden
eller bara under själva helgen. Vad tycker ni om detta? Finns det andra ideer om
hur vi skulle kunna föra arbetet framåt? Skulle ni sakna inventerardagarna i deras
nuvarande form? Vi är tacksamma för alla synpunkter!

