Snart är sommaren här…
Berndt Carrington
När dessa rader skrivs är det dagen efter DABS vårutflykt till Säterdalen. När jag ser
tillbaka på ledaren, som jag skrev inför sommarnumret av Trollius för ganska precis
ett år sedan ser jag att jag idag uppfylls av samma känslor som jag gjorde den gången.
Säterdalen med sina stora vitsippsmattor och de i våra trakter ovanliga vårarterna som
smånunneört, desmeknopp, svalört och vårlök är en plats dit jag längtar tillbaka till
varje vår. Det har blivit en tradition för sällskapet att inleda sommarens program med
en vandring i dalen. En uppskattad tradition då säterdalsutflykten är den mest besöka
utflykten under hela året. För mig är det även en inspirationskälla till att komma
igång med sommarens inventeringsarbete. Traditionen bjuder att vädret skall vara
varmt och soligt, så var det även i år. Endast en gång under alla år har turen svikit oss
och då fick vi vandra i ett decimeterhögt snötäcke.
Inventeringen för en ny dalaflora går sakta framåt. Många har bokade rutor där inventeringsarbetet nu har pågått i flera år. Förhoppningsvis kommer det att finnas många
möjligheter att slutföra arbetet på rutan under detta år. Det finns många nya rutor som
inte är bokade och som väntar på att bli undersökta. En glädjande nyhet är att vi nu
fått tillgång till ett utmärkt dataprogram för registrering av alla fynduppgifter som
insamlats under åren. Inge Palmqvist har här gjort ett jättearbete. Vi börjar redan nu
kunna ta fram spännande trender och utbredningsmönster för flera olika arter. Inge
och Lennart presenterar programmet utförligare i en artikel i detta nummer av
Trollius.
Vad som däremot är mera ledsamt för sällskapet är att vi ser ut att bli utan föreningslokal. Vi har ju sedan några år tillbaka disponerat en lokal i trädgårdsvillan i Vassbo.
Vi hyr i andra hand för en billig penning. Där har vi kunnat bygga upp vårt bibliotek
och även påbörjat insamlingen av ett dalaherbarium. Om vi nu blir tvungna att flytta
ut ur lokalen måste vi hitta nya förrådsutrymmen och detta till en billig penning. Sällskapet har tyvärr inte råd att betala marknadsmässiga hyror. Kan någon hjälpa oss?
I detta nummer av Trollius finns även sommarens program. Skriv in programpunkterna direkt i din kalender, så du inte missar någon aktivitet. ”De vilda blommornas
dag” den 15 juni är ett utmärkt tillfälle att ta med vänner, grannar och arbetskamrater
på en botanisk utflykt, så att de får en introduktion i blommornas värld. Förhoppningsvis kan vi få flera nya medlemmar i DABS.
Vi ses!
Berndt
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