Tankar i höstmörkret
Så har snart ett år gått igen och vi har kommit in i den mörka årstiden.
Men ge inte upp snokandet, det finns fortfarande en massa att hitta
under vintern. Speciellt om snötäcket blir tunt kan vinterståndarbotanister göra en hel del botaniska upptäckter. Själv ägnar jag gärna den
mörka årstiden åt att leta mossor eller åt att försöka sätta namn på de
många insamlingarna som gjorts under den varmare årstiden.
Jag gläds åt alla insatser som gjorts under det gångna året. Vi har haft
ett antal gemensamma exkursioner, har haft presentationer runt olika
ämnen under vårvintern och i år har rekordmycket observationer lagts
in i Dalaflorans databas. Totalt finns i dagsläget ca 130 000 observationer i Dalaflorans databas, passa på att gå in på vår hemsida (www.
dalafloran.se) och titta igenom resultaten från sommarens fynd.
Under senhösten kom vi till sist igång med en lavkursen med JHn
som ledare. Vi har i dagsläget haft tre exkursioner och lika många
bestämningskvällar. Kursdeltagande är ett utmärkt sätt att lära sig nytt
om arter och deras ekologi. Eventuellt kommer vi att köra en
motsvarande kurs nästa höst, så håll upp ögonen för annonser på hemsidan och via e-post. Angående e-post, kolla igenom medlemsmatrisen i
detta nummer så att du har rätt e-postadress registrerad!
Fortsättningen på ”Hotade och sällsynta växter i Dalarna”, delen om
svampar, börjar nu sakta ta sin form genom Skogsriskans flitiga arbete.
Förhoppningsvis kommer vi kunna presentera något i tryckt form om ca
ett år. Bokverket kommer förmodligen att tryckas i två volymer och
tillsammans omfatta ca 1500 sidor!
Under 2016 kommer DABS att stå som lokal arrangör av SBF:s botanikdagar. Det kommer att innebära en hel del planeringsarbete under
2015, och naturligtvis en hel del arbete under 2016. Den preliminära
planen är att vi kommer att har Rättvik eller Mora som stationeringsort
och att vi kommer att göra dagsutflykter med buss från denna ort till ett
antal olika exkursionsmål. Jag har säkert anledning att återkomma med
mer information om dessa dagar i nästa nummer av Trollius.
Slutligen vill jag passa på att önska alla en God Jul, och ta tillfället i
akt att göra lite reklam för vårt vinterprogram. Hör gärna av er till mig
eller någon annan i styrelsen om ni har idéer eller uppslag.
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