Våren är här!
Efter några dagar med temperatur kring noll grader och snöblandat regn så
skiner solen från en blå himmel när detta skrivs. Några små moln seglar sakta
fram över himlavalvet. Det är riktigt varmt och skönt i solen. I trädgården har
snödropparna nästan blommat över. Vintergäcken lyser gult. Krokusen börjar att
veckla ut sina blå blommor. Tulpanerna har börjar att komma upp ur marken.
Hoppas bara de får vara i fred för rådjuren som nattetid letar efter vårgodis i
villaträdgårdarna. Ute i dikeskanterna blommar tussilagon för fullt. De första
rapporterna om utslagna blåsippor börjar komma. Det står inte på förrän vitsipporna klär backarna vita här i södra Dalarna. Landskapet är dock stort och i de
norra delarna ligger fortfarande snön djup.
Dalarnas Botaniska Sällskap bildades en gång i backarna i Säterdalen. Under
många år har vi haft som tradition att inleda säsongens program med en vårutflykt i Säterdalen. Efter några års uppehåll så startar vi i år åter sommarutflykterna med en vandring i Säterdalen. Jag tror att många liksom mig ser fram emot
att åter möta vitsippor i mängder, blåsippor, skuggvioler, desmeknopp, svalört
och smånunneört. Vi ses i Säterdalen.
Inventeringen av Dalarnas kärlväxter pågår för fullt. Än är det långt kvar
innan en ny Dalaflora kan tryckas. Det är hög tid för oss som har inventeringsrutor bokade att börja planera för sommarens arbete. Glöm inte bort den tidiga
vårfloran. Många inventeringsrutor är ännu inte bokade. Är du intresserad av att
börja inventera. Kontakta då Staffan Jansson. Är du osäker på metodiken eller är
du osäker på om dina botaniska kunskaper är tillräckliga för att klara av en
inventering. Då finns möjlighet i sommar att prova på att inventera. Vi kommer
att tillsammans under en helg att söka igenom en eller flera rutor. Arbetet
kommer att ske i grupper som leds av en van inventerare. Kom och prova. Du
kan deltaga under hela helgen eller bara någon av dagarna. Se vidare om tid och
plats i det bifogade programbladet.
En fin tid ligger framför oss. Förhoppningsvis kommer vi alla att kunna
glädjas åt spännande botaniska fynd eller kanske bara njuta av en vacker
blomma eller en underbar blomsteräng. Jag hoppas att floran och luppen
kommer till flitig användning i sommar. Glöm bara inte bort att rapportera till
styrelsen om du gör några spännande fynd i sommar.
Vi ses i markerna.
Berndt

