Hertsöstigen

Asp i höstfärger.
Aspen in autumn colours.
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Aspen blommar med långa hängen.
Aspen blooms are long catkins.
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Aspticka, en parasit på asp.
Aspen Polypore, a parasite on aspen.

10 Aspar
Här i naturreservatet finns gott om asp.
De ska sparas så de kan bli gamla, ihåliga och ruttna.
Det är bra för många svampar, djur och växter.
Darrar

Asplöv darrar i vinden eftersom bladen
har långa skaft som är tillplattade från sidorna.
Under hösten blir bladen gula, orange eller röda.
Träden suger genom stammen tillbaka bladnäringen
till rötterna innan bladen faller till marken.
När en asp dör, kan det slå upp hundratals
nya småaspar från de stora rotsystemen.
Alla de nya träden är faktiskt samma individ!
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Aspved är mjuk. Större hackspett hackar gärna bohål i asp.
Asp wood is soft. Large woodpeckers like to build their
nests in aspen.

ENGLISH

Aspens
There are plenty of aspens (Populus tremula) here in the nature reserve. They are to be saved to become old, hollow and rotting. This
benefits many fungus, animal and plant species.
When an aspen dies, hundreds of new aspen shoots can grow
from the roots. All the new trees are the same individual! Aspen
seeds spread in the forest. Aspens are particularly widespread after
a forest fire.
The moose, roe deer, hare and vole will eat the bark and twigs.
The hare cuts them, while the moose and deer tear, which can be
seen by the bitten-off aspen twigs. Woodpeckers like to dig nesting
holes in the soft wood. Other birds and animals are in the housing
queue, waiting to take over the holes. Many species of moss, lichen
and fungus thrive on the Aspen. Fungi and insects feast on aspen
bark and twigs.

Aspen blommar

Älskar asp

På vintern gömmer sig aspblommor
ännu inne i de hårda knopparna på kvistarna.
Aspen är tvåbyggare, varje träd är hane eller hona.
På försommaren spricker knopparna ut
till hängen med hanblommor på hanasparna,
och honhängen som ska bli frön på honasparna.
Aspfrön sprider sig i skogen, särskilt efter skogsbrand
kan det slå upp tusentals nya aspar.

Älg, rådjur, hare och sork äter gärna bark och kvist.
Haren klipper medan älg och rådjur rycker,
det syns på de avbitna aspgrenarna.
Hackspettar hackar gärna bohål i den mjuka veden.
Andra fåglar och djur står i bostadskö för att ta över hål.
På asp trivs många mossor, lavar och svampar.
Svampar och insekter kalasar på bark och ved.
Kan du upptäcka några av dem?
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