Hertsöstigen

På de torrare delarna växer väggmossa.
Big Red Stem Moss grows on the drier parts.

Björnmossa trivs på fuktigare mark.
Common Haircap Moss thrives on moist ground.
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Granvitmossa lever på ännu våtare mark.
Common Green Peat Moss is found on even wetter ground.

ENGLISH

1 Sumpskog
Följ den lilla stigen genom en riktig sumpskog.
Den leder 100 meter ut till en liten öppen myr.
Många svampar, växter och djur älskar sumpskog.
Sumpskogar lever farligt

Avlöser varandra

I våta skogar växer träden lite långsammare.
Därför har många skogsägare dikat sumpskogar,
och torkat ut marken för att skogen ska växa snabbare.
Samtidigt försvinner livsrummet för många arter.
Här i naturreservatets skyddade skog kan grodor,
morkullor, vitmossor och hjortron leva tryggt.
De och många andra arter älskar sumpskogar.

När du går från torr skog genom sumpskog
ut till den våta myren, avlöser mossorna varandra.
I torr skog trivs väggmossa, husmossa och kammossa.
Den mörka björnmossan och den ljusa granvitmossan
är typiska mossor i den våta sumpskogen.
Ute på myren kommer andra arter av vitmossor in.
Blåbär på torrmark avlöses av tranbär på myren.

Bog forest
Follow the narrow path through a real bog forest. It leads you 100
metres out on to a small open bog. In many places, people dug ditches and drained bog forests to make the forest grow quicker. That
affects the many fungus, plant and animal species that live there.
As you progress from dry forest to bog forest to the wet bog, the
types of moss change. On wet land, Big Red Stem Moss (Pleurozium schreberi), Glittering Wood Moss (Hylocomium splendens) and
Plume Moss (Ptilium Crista-Castrensis) give way to Common Haircap Moss (Polytrichum commune) and several species of Bog Moss
(Sphagnum). There we find Cranberry (Vaccinium oxycoccos) and
Cloudberry (Rubus chamaemorus), two highly edible berries.
Mosquito larvae live in small water pools. Bog forests can be rich
in mosquitoes. There are 47 species of mosquito in Sweden.

Stickmyggor
Mygglarver lever i små vattensamlingar.
Sumpskog kan vara myggig, men bara honorna
suger blod från oss människor eller djur.
I Sverige finns 47 arter av stickmyggor.
Sex suger blod från fåglar, en från grodor.
40 arter sticker däggdjur eller oss människor.
Plockar du kantareller i en sumpskog på Hertsön,
får du kanske betala med en skvätt blod!
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