Hertsöstigen

Blåmesen sjunger redan på vårvintern.
The Blue Tit starts to sing in late winter.
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Större korsnäbben plockar ut frön ur tallkottar.
The Parrot Crossbill picks seeds out of pine cones.

På vintern gräver sig renen ned genom snön för att beta lav.
The reindeer dig through the snow to find lichen to eat.

3 Tallhed
Här, på norra sidan av den ö som steg ur havet,
hamnade den sand som vågorna spolade bort
från hällar och klapperfält högre upp på berget.
Tallen trivs

Tallen trivs på sådan torr, sandig mark.
Träden här har kommit upp efter en avverkning.
De är alla av samma ålder – en generation.
Det är en vacker skog där du kan se långt.
Men för många andra arter är den mindre lockande.
Här finns inga gammeltallar eller döda träd
där svampar och insekter trivs.

Tallhedens liv
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På sikt kommer granar att växa upp i skuggan
av tallskogen, och ge mer skydd åt fåglar och djur.
På marken växer flera arter av renlav – grå renlav,
gulvit renlav och den bulliga fönsterlaven.
Om en renhjord kommer hit under vintern
kan renarna lukta sig ned genom snötäcket
till fläckar av läcker lav, mitt i mossmattan.

Fönsterlav, en art av renlav.
Reindeer Lichen.

ENGLISH

Pine moor
The pine thrives on dry, sandy ground. The trees have all grown up
since a clear-felling. They are all the same age – a single generation.
It is a beautiful forest that allows the visitor to see a long way. But
to many other species it is less attractive. There are no old-growth
pines or dead trees where fungi and insects can thrive.
Several species of Reindeer Lichen (Cladonia) grow on the ground.
If a reindeer herd comes here in the winter, the reindeer can smell
their way down through the snow covering to patches of delicious
Reindeer Lichen in the middle of the carpet of moss.

Fåglar

En försommarmorgon kan du kanske höra fågelsång
från blåmes, rödvingetrast och trädpiplärka.
Blåmesen har en sirlig drill, rödvingen fallande flöjttoner,
och trädpiplärkan en kaskad av toner som saktar farten
mot slutet, som om batteriet håller på att ta slut!
Årets kullar av korsnäbbar drar fram över träden
med sitt ”kypp-kypp-kypp”.

Produktion: Thomas Öberg, Natur i Norr i samarbete med Kommunikationskontoret , Luleå kommun. Medfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till lokal naturvård.

FOTO: THOMAS ÖBERG

