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Vattenklöver.
Bogbean.

Tranbär, blommor och bär.
Cranberry, flowers and berries.

Rostvitmossa.
Sphagnum.

Rundsileshår på vitmossa.
Round-Leaved Sundew on Bog Moss.

ENGLISH

5 Myren
En myr är så våt att mossor och andra växter
inte kan förmultna när de dör, utan blir till torv.
Här bildas torven främst av vitmossor och starr.
Myrens växter

I botten finns en matta av gungande vitmossor.
På den växer små rosetter av rundsileshår, en köttätare
där insekter fastnar på bladens klibbiga hår.
Myrens vårflora är rosa rosling och vit vattenklöver.
I vitt blommar också skvattram, myrens egen rhododendron
och hjortron med sina skilda han- och honblommor.
Här trivs också dvärgbjörk med sina musöronblad.

Läckerheter
I slutet av juli kan man hitta saftiga hjortron.
På mossan växer långa revor av tranbär
som blommar vackert rosa på sommaren
och får röda, syrliga bär på hösten.
Plocka och smaka efter att de frusit!
Ännu efter vintern är de goda.

The bog
A bog is so wet that bog moss cannot decompose when it dies,
but becomes peat. On a mat of springy bog moss, there are small
rosettes of Round-Leaved Sundew (Drosera rotundifolia), a carnivorous plant that catches insects on the sticky hairs on its leaves. The
spring flora on the bog includes the pink Bog Rosemary (Andromeda polifolia) and three plant species with white blooms – Bogbean
(Menyanthes trifoliata), Labrador Tea (Rhododendron tomentosum)
and Cloudberry (Rubus chamaemorus) with its separate male and
female flowers. The Dwarf Birch (Betula nana) also thrives here, its
leaves the size of mouse ears.
Bogs have been important to mankind. In the past, farmers
gathered bog hay for their livestock. The moose will gladly forage
in a bog. Today’s hunters esteem bogs as moose hunting stations.

Människans myrar

Myrar har varit viktiga för människan.
På Hertsölandets myrar har det varit myrslåtter.
Bönderna slog starrhö på myrarna, hässjade
och körde hem till kreaturen på vintern med släde.
Myrslåtter i Norrbotten upphörde kring 1950-talet.
På vissa myrar grävde bönderna torv och torkade.
Den blev torvströ att lägga under korna i ladugården.
Älgar söker sig gärna till myrar för att äta.
För älgjägare är myrar bra älgpass.
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