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Längs skogsbäckar trivs kabbeleka ...
Along forest streams you find Marsh-marigold ...

... och kärrviol.
... and Marsh Violet.

6 Skogsbäcken
Hemlighetsfullt rinner den fram genom granskogen.
Skogsbäcken flödar av vatten på våren och efter regn,
men kan nästan torka ut under torra somrar.
Livets väg

Vattnet formar

Skogsbäcken är ett stråk av liv genom skogen.
Bäcken är grundvattnet som når markytan
och rinner fram synligt i en sänka genom skogen.
I vattnet trivs sländlarver och knottlarver,
som kläcks till vuxna insekter under sommaren.
Till bäckens strand söker sig växter
som vill ha rikligt med vatten och näring.

Isälvar och havsströmmar har tidigare
fört hit en massa sand och byggt marken under dig.
Nu gräver sig bäcken ned i den lösa marken.
Vattnet meandrar – går i bågar – genom skogen.
Så bygger vatten både upp och nöter ner.

Nattsländelarv med hus byggt av sand.
Caddisfly larva with a case of sand.
Bäcksländelarv och en liten knottlarv.
Stonefly larva and a small Midge larva.

ENGLISH

Forest streams

Forest streams transport large quantities of water in the spring and
after rain, but can practically dry out in dry summers. Streams are a
streak of life through the forest. Dragonfly larvae and midge larvae
thrive on the water, and hatch as adult insects in the summer. The
banks of the streams are habitats for plants requiring plenty of
water and nutrients.
The streams meander through spruce forests. But closest to the
water, many deciduous species thrive – Aspen, Goat Willow and
Birch. Here the moose, roe deer and hare can find plenty of food.

Längs bäcken

Bäcken ringlar fram genom granskogen.
Men närmast vattnet trivs många lövträd.
Grova aspar, sälgar och björkar kantar bäcken.
Det gör att vinterns spår av älg, rådjur och hare
är flest längs bäckar och vattendrag,
där djuren hittar gott om mat.
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