
Dalarnas Floras Hemsida
Ledningsgruppen för Dalarnas Flora

Gunnar Wistrands donation
Gunnar Wistrand avled den 2 oktober. Till Dalarnas Botaniska Sällskap har
Gunnar donerat 50 000 kronor, att användas till tryckningen av Dalarnas Flora.
Den årliga ränteavkastningen skall användas till tidningen Trollius. För att hedra
Gunnars minne kommer därför detta nummer av Trollius ut redan nu.

Kartmaterial
Eftersom vi i förra numret aviserade att vår tidigare utlovade kartservice har
frusit inne, så är det minsta vi kan göra att vidarebefordra den generösa rabatt
som Torkel Hedgren har erbjudit alla florarapportörer. Kartorna kan beställas
direkt från Torkel till nedan angivna priser under hela år 1997. Fraktkostnaden
kvarstår, men kartorna kan ju lämnas över personligen också på möten och
utflykter!

Lantmäterikartor DABS-pris Ord. pris
Blå kartan skala 1:100 000 62:-  85:-
Gröna kartan skala 1:50 000 50:-  69:-
Gula kartan skala 1:20 000 90:- 120:-
Ekonomiska kartan 1:10 000* 70:-  97:-

* Norra delen av Malung och Älvdalens kommuner är i skala 1:20 000. Ekonomiska kartan
kan också köpas i den ”vita upplagan” och kostar då omkring 60:- Alla ekonomkartor leverer-
as i rulle (ovikta). De är tryckta i mitten av 70-talet. Nordligaste delen av länet saknar ekono-
miska kartor, där finns endast de gula. För sydöstra delen av Dalarna är en del blad slut.
Inmatning av florauppgifter
Förra numrets efterlysning efter en projektdataoperatör bar omgående frukt.
Tvenne gangsingar har ställt sina person och datorer till förfogande framöver för
att mata in alla gamla DABS-rapporter, så snart vår mjukvara har antagit en
brukbar form. Vi hälsar därmed Arne Östling, Mockfjärd varmt välkommen i
arbets gruppen för landskapsfloraprojektet! För det framtida arbetet med
avläsning och inmatning kommer fler hugade DABS:are att behöva städslas.
Hör gärna av dig redan nu, så kan du vara med och planera arbetet! (I skrivande
stund viskar småfåglar att ännu en intresserad person har anmält intresse!)

Vår modifierade dalaversion av upplandsfloraprojektets dataprogram är snart
färdig och sedan väntar arbetet med inläsning. Inte bara de 11000 rapporter som
redan inkommit till registret ska matas in, utan även resultaten av herbarie-
genomgångar i de stora offentliga herbarierna, så mycket som möjligt av
florauppgifterna i Dalarnes Flora från 1949 samt all senare publicerad dala-
botanisk litteratur. Det är då tur att vi har tio år på oss!


