
BOTANIKSOMMAREN 1992

Här följer listan över sommarens totala utbud av
botaniska aktiviteter i Dalarna. Eftersom försommaren
redan passerat, domineras listan av de glädjande nog
allt fler slåtterfesterna. Till dessa rekommenderas alla
intresserade komma med liar, räfsor, flora, lunchkorg,
stövlar, regnkläder och musikinstrument. DABS' egna
aktiviteter har till följd av det digra utbudet lokalt i år
hållits på en miniminivå. Alla aktiviteterna är alltså att
betrakta som DABS-äkta, oavsett vem som arrangerar.

LÖRDAG 11 JULI
* UTFLYKT TILL RIVSJÖVASSLAN. Älvdalskretsen ska utforska detta dramatiska
område, där märkliga växter kan påträffas. Samling 10.00 vid Götabanken i Älvdalen.
* STARRKURS I RÄTTVIK! Äntligen - en uppföljare till de senaste årens bejublade
gräskurser! Lennart Bratt guidar alla nybörjare genom Carex-släktets gungflyn. Kursen drivs
genom länsförbundet och anmälan görs snarast till Gerd Åström (0243/18170).

LÖRDAG 11 - SÖNDAG 12 JULI
* SLÅTTER I NORDDALEN. För 4:e året ska säterkretsen samlas vid Norddalsbron för att
hösta den sköna ängen i Almdalen. Medtag lie, räfsa, mat och myggstift och kom.

FREDAG 17 - SÖNDAG 19 JULI
* SLÅTTER I KÄLLSLÄTTEN. Alla hugade drar denna helg till Källslätten för att äta gott
och jobba hårt under Dalarnas mest välkända slåtterhögtid. Ta med fiol, barn och lie.

LÖRDAG 25 JULI
* SLÅTTER VID TURES ÄNG i Tuna Hästberg. Tunakretsen samlas vid skolan i Hästberg
för att slå bygdens sista äng, som nu har blivit mycket fint iordningställd. 05.00 för morgonpigga
och 07.00 för övriga.

LÖRDAG 25 - SÖNDAG 26 JULI
* SLÄTTER I OPPSVETEN. Detta tidiga år har svinrötter och -ntianor för länge sedan
blommat ut när det är dags att putsa denna Dalarnas kanske vackraste slåtteräng. Samling 09.00
vid Hillängets parkering i Ludvika. Musik, blåsor i nävarna, pilsner och filbunke utlovas!

LÖRDAG 25 - TORSDAG 30 JULI
* DABS' FJÄLLBOTANIKLÄGER. Se separat annons på baksidan.

ONSDAG 29 JULI
* EXKURSION TILL STORÅN vid Tuna-Hästberg. Här finns skogsklocka och olika
låsbräknar m.m. Tunakretsen samlas vid Tunav. 182 kl. 17.00.

TORSDAG 30 JULI - SÖNDAG 2 AUGUSTI
* ÄNGSKURS I MORA. Naturskyddsföreningen genomför denna helg åter en av de
rikstäckande ängskurserna. Ring och hör om plats finns snarast!



LÖRDAG 1 AUGUSTI
* SLÅTTER VID KNUTAR-EINARS ÄNG i Orsa. Orsakretsens ögonsten, vårt första
kommunala naturreservat, Dalarnas artrikaste äng. Kan det sägas bättre? Med och slå får den vara
som dyker upp kl.07.00 och k1.09.00 blir det frukost. Kanske hinner man också med att slå
majviveängen vid Lundins framåt middagen.

LÖRDAG 1 - SÖNDAG 2 AUGUSTI
* SLÅTTER I ALDERÄNGARNA. Den för vart år expanderande ängen vid älven slås i år
åter av Morakretsen. Samling vid parkeringen 08.30 (c:a 8 km från Mora mot Älvdalen).

SÖNDAG 2 AUGUSTI
* DABS-SLÅTTER I BODA! För tredje året i rad slår vi den fina kalkängen vid Saxdammen,
efter att först ha undersökt florans förändringar sedan sist. Vi möts vid Boda kyrka 10.00.

MÅNDAG 3 AUGUSTI
* BOTBENNING-DAMMSJÖN. En utflykt med Hedemorabotanisterna till ett "vitt" område
på kartan. Samling vid Hemköp Hede 17.30.

LÖRDAG 8 AUGUSTI
* SLÅTTER I SJÖHAGEN. Tunabotanisternas vackra adoptivbarn i Silvberg med loppstarr
m.m. skall finputsas för 4:e säsongen. Samling 07.00 vid Risshyttesjön el. 08.00 vid OBS-
parkeringen i Borlänge.
* SLÅTTER AV GOT-MARTINANGET i Lima. Malungskretsen har tagit sig an en äng med
Trollius m.m. och vill gärna ha hjälp med att göra den ännu finare. Samling 08.00 vid Lima
kyrkogård.
* SLÄTTER I VATTNAS LÖVÄNGAR, där Morakretsens arbete alstrar allt artrikare ängar.
Samling vid Kalkberget 09.00.
* SLÅTTER I SPORRBERG. Ludvikafolket röjer här för finnklintens bästa och slår var man
kommer åt. Samling 09.00 vid OK Snöåvägen i Ludvika.

SÖNDAG 9 AUGUSTI
* SLÅTTER VID FRANSBO ÄNG. Hedemorakretsen har utfört stordåd för att klara svinrot
och fältgentiana. Nu återstår det roligaste - slåttem! Samling vid Hemköp i Hede 10.00 eller vid
Skogis 10.30.
* SLÅTTER I SÅGSBO. Vid den lilla brudsporreängen i Bjursås väntar falukretsen med vassa
liar och matkorgar redan 05.00.

LÖRDAG 22 AUGUSTI
* SKOGSFRUJAKT I SILJANSFORS. Morakretsen ska försöka hitta den banandoftande
skogsfrun. Samling 08.00 vid Morkarlby nedre skola.

FREDAG 28 - LÖRDAG 29 AUGUSTI
* NATURSKOGSKURS I MALUNG. J-O Hermansson visar oss hur vi känner igen
urskogarna på deras lavar och svampar. Anmälan till Sirja Eriksson, 0280/13664.

SÖNDAG 30 AUGUSTI
* AMUNGENS VATTENFLORA. Hedemorakretsen fortsätter utforska kommunens sjöar
med båt och kratta. Intresse anmäles till Marika Dahllöv 0225/14936.

MÅNDAG 7 - LÖRDAG 12 SEPTEMBER
* SVAMPVECKA I RÄTTVIK. Skogsriskan inventerar Rättviks alla biotoper på jakt efter rara
svampar denna vecka. Logi med självhushåll till självkostnad på vandrarhemmet. Anmälan till
Anders Janols (0243/192 14) eller Ingemar Andersson (817 17).


