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Höst!
Dagarna blir allt kortare, solen står lågt på himlen. Löven gulnar och faller till
marken. Det börjar bli kallare ute, även om vi i år haft en ovanligt varm höst.
Många har kanske ställt tillbaka floran i bokhyllan och slutat för i år med bota-
niska utflykter. Jag tror dock att de flesta ännu inte ställt undan stövlarna utan
passar på att fylla förrådet med matsvamp (vinternagelskivling?)för vintern. Det
har ju varit en ovanligt rik svamptillgång i år. De som intresserar sig för mossor
och lavar kan fortfarande göra fynd i markerna om inte rimfrosten blir för besvä-
rande. DABS ordnade under hösten en mossutflykt för nybörjare. Vi som var
med hade en mycket spännande eftermiddag vid Gröthålet i Gagnef.

Styrelsen lägger ned mycket arbete på att ordna sammankomster och utflykter.
Vår ambition är att programmen skall vara intressanta och spännande. De skall
vara anpassade både för nybörjare och erfarna botanister. Antalet deltagare har
dock vid en del programpunkter varit mycket få. Vi vet att väder och vind spelar
stor roll för hur många deltagare som kommer. Kanske är det dock så att vårt
utbud av utflykter och program inte är det rätta. Vi i styrelsen skulle uppskatta
om Ni medlemmar ville ge oss Era synpunkter på hur DABS programutbud skall
utformas. Kontakta oss i styrelsen och berätta vad Ni saknar eller ge oss idéer.
Kanske någon är intresserad av att hjälpa till med att göra programmet eller
kanske leda någon utflykt. Ring eller skriv några rader. Våra adresser och tele-
fonnummer finner Ni på Trollius andra sida.

Nu när kvällarna är långa och mörka är det dags att ta fram anteckningsboken
från sommarens utflykter. Se igenom fynden, minnas och glädjas. Om Ni har
gjort några spännande fynd så glöm inte att rapportera dem, så att vi alla kan ta
del av dem via Trollius.

Hösten och vintern kan vara lång. Det stor dock inte på förrän nästa vår och
sommar är här och det är dags att ge sig ut på nya botaniska utflykter. Under
tiden får vi minnas den gånga sommarens utfärder. Kanske monterar vi våra
blomsterbilder, klistrar in pressade växter i herbariet eller försöker att artbe-
stämma den där konstiga växten som vi ännu inte lyckats ge något namn. Vi har
också tid att läsa och förkovra oss.  Förslagsvis börjar vi med att läsa detta
nummer av Trollius, som till största delen handlar om floraväkteri.

Berndt


