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Fler arter i och runt 
Våneviks gammelskog
– Ovanliga, intressanta  
och anmärkningsvärda
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Våneviks gammelskog hyser en lång rad 
ovanliga, intressanta och anmärkningsvärda 
arter – utöver de som redan rapporterats*).

Våneviks gammelskog och omgivningar är inte en enda livsmiljö utan en mosaik av en 
lång rad olika biotoper. Det Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skriver i sin rapport**) 
sammanfattar på ett bra sätt värdet av området, både för fåglar och alla andra 
organismer:

”Naturen i Vånevik är rikt varierad och har flera olika biotoper. Det inventerade 
området består av blandskog med mestadels ek, björk och tall liksom utpräglad 
hällmarktallskog. Det förekommer rikligt med torrakor, död ved och hålträd. Inom 
området finns också alsumpskog och intilliggande översvämningsmark. Det finns 
rester av en gammal fruktträdgård samt ett parkliknande område med stora träd och 
öppna ytor, strandskog med vassbankar och grunda fiskrika vikar. Stenbrottet med 
klippbranter och blockterrängen är ytterligare en biotop. Inslaget av bärande träd som 
rönn, oxel, ek, fågelbär och hassel är påtaglig. Den stora variationen innebär goda 
förutsättningar för häckning och födosök för ett stort antal fågelarter med olika krav 
på livsmiljö.”

Utöver de arter som presenterats i ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog” 
vill vi här lyfta fram en rad andra som vi tycker är ovanliga, intressanta och 
anmärkningsvärda. En del hotade och ovanliga, andra vanligare, men med ovanliga 
historier.

Alla berättar de något om skogen, naturen och vårt gemensamma biologiska arv. 
Berättelser som berikar våra liv och bidrar till att förankra oss i tid och rum.

*) Rapport ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog”. 
Den finns att läsa på vår blogg: https://vaneviksgammelskog.wordpress.com

**) Rapport ”Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, 
Oskarshamns kommun juni-juli 2015”. Den finns hos Oskarshamns kommun.
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Förklaring till symboler m.m.

Globalt rödlistade arter 
Globalt rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk för totalt utdöende, alltså 
globalt och därmed oåterkalleligt. Vilka arter som ska rödlistas tas fram av IUCN, 
International Union for Conservation of Nature. Det innebär att vi i Sverige har ett 
internationellt och globalt ansvar att skydda dessa arter och deras livsmiljöer.

Svenska rödlistade arter 
rödlistad
nära

hotad

rödlistad
starkt
hotad

rödlistad
akut

hotad
rödlistad
sårbar

Svenska (nationellt) rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna 
ur landet. Vilka arter som ska vara rödlistade beslutas av ArtDatabanken, SLU och 
dess expertkommittéer, baserat på ett system av internationella kriterier utarbetade 
av IUCN (se ovan). Den svenska rödlistan uppdateras vart femte år, nu senast 2015. 
Uppgifterna i denna rapport bygger alltså på de allra senaste rönen.

Art- och habitatdirektivet (EU) 
EU 

art- och 
habitat

Detta är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell 
naturtyp enligt EU:s Habitatdirektiv. Begreppet avser ”mindre allmänna, lätt 
igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade 
kvalitéer i sin livsmiljö”. Syftet med direktivet är att upprätthålla den biologiska 
mångfalden i unionen genom att bevara europeiska naturtyper som riskerar att 
försvinna.

Fågeldirektivet (EU) 
EU 

fågel-
direktiv

Sverige har som EU-medlem förbundit sig att skydda de vilda fåglarna. Skyddet 
gäller för såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. Enligt fågeldirektivet ska 
”medlemsländerna vidta åtgärder som är nödvändiga för att fågelpopulationerna ska 
kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav 
och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreationsbehov.”
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EuroBats (EU) 
Euro 
Bats

Sverige har undertecknat ”Överenskommelsen av skydd av bestånd av europeiska 
fladdermöss” (SÖ 1993:30), vanligen kallad europeiska fladdermusavtalet eller 
EuroBats. Det nationella handlingsprogrammet för EuroBats som Naturvårdsverket 
tagit fram gäller alla Sveriges arter av fladdermöss. Den omfattar skydd även av deras 
boplatser och viktigaste jaktrevir (nyckelbiotoper).

Bernkonventionen (EU) 
EU

BERN
konvention

Sverige har undertecknat ”Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter 
samt deras naturliga miljö” som är en regional naturvårdskonvention för Europa och 
delar av Afrika. Utgångspunkten är att det vilda växt- och djurlivet är ett naturarv 
med många olika värden. Det har ett inneboende egenvärde, ett skönhetsvärde, ett 
vetenskaplig och kulturellt värde, ett ekonomiskt värde och ett värde för rekreation. 
Av dessa skäl behöver det vilda växt- och djurlivet bevaras och överlämnas till nästa 
generation.

CMS-fördraget (FN) 
FN

CMS

CMS, ”Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals” eller 
Bonnkonventionen, är ett globalt miljöfördrag för skydd av flyttande vilda djurarter, 
deras livsmiljöer och flyttvägar. Fördraget har arbetats fram inom ramen för FN:s 
miljöprogram och sekretariatet har sitt säte i Bonn.

AEWA-avtalet (FN) 
FN

AEWA

Sverige har undertecknat ”Avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och 
Eurasien” eller AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) är ett avtal och 
traktat inom ramen för FN:s miljöprogram. AEWA omfattar 255 fågelarter som är 
ekologiskt beroende av våtmarker för någon del av sin årscykel.
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Svenska signalarter 
signal-

art

Signalarter är arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 
höga naturvärden. Signalarter har hittills främst använts i skog och har då avsett 
en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar 
med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett 
avvikande skogsområde som kan vara nyckelbiotop. Man använder sig av kärlväxter, 
mossor, lavar, svampar och insekter som signalarter. Däggdjur, fåglar och reptiler/
groddjur omfattas inte av signalartssystemet.

Fridlysta arter i Sverige fridlyst

Fridlysta arter är skyddade enligt svensk lag och omfattas av juridiskt skydd enligt 
Artskyddsförordningen.

Minskande arter minskande

Detta är arter som visar en påtagligt minskande trend i Sverige. Ibland kan de 
fortfarande vara ganska vanliga, men tendensen är påtaglig och oroande.

Sällsynta arter sällsynt

Detta är arter som är mer eller mindre sällsynta. Till skillnad från minskande arter har 
de dock en stabil trend och har ofta varit ovanliga eller mycket lokala under en längre 
tid. Att en art är sällsynt gör den dock potentiellt sårbar för miljöförändringar.

Intressanta arter intressant

Det här är helt enkelt arter som på något sätt förtjänar att uppmärksammas genom  
att de på ett spännande sätt belyser naturen vi lever i och vår relation till den.
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Svensk Fågeltaxering
Svensk Fågeltaxering övervakar förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. 
Sedan drygt 40 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på flera 
hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna utförs på 
samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige 
ökar eller minskar. Projektet drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet, som 
en del i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.

Så här tolkas diagrammen: 
Den vertikala axeln visar relativ förekomst, 
där år 1998 definieras som 1. Så betyder 
exempelvis siffran 3,25 år 1975 att det då 
vintertid observerades 325% fler entitor 
än 1998. Siffran säger dock inget om det 
absoluta antalet fåglar, vilket är olika för alla 
diagrammen. Blå linje är s.k. sommarrutter 
(observationer gjorda under sommaren), 
röd linje är vinterrutter och svarta linjer är 
s.k. standardrutter (fasta och förutbestämda 
slingor över hela landet).

Exempel, diagram för entita från 1975 till idag
Blå linje = sommarrutt 
Röd linje = vinterrutt 
Svart linje = standardrutt  
Vertikal axel = relativt index (basår 1998 = 1)
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Entitan minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

fridlystEU
BERN

konvention minskande

Entita
Poecile palustris

• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Entitan är en hålhäckare och beroende av 
miljöer som erbjuder naturliga hål. Den får då 
konkurrera om bohålen med t.ex. talgoxe och 
blåmes. Eftersom dessa båda är dominanta 
gentemot entitan, får den ofta hålla tillgodo med 
hål av sämre kvalitet. Bland annat betyder det att 
entitan häckar lägre än blåmes och talgoxe och 
får då oftare påhälsning av bopredatorer.
 Entitan är 
en extrem 
stannfågel. 
Även under kalla vintrar stannar den kvar inom 
sitt revir. Entitan har även en av de kortaste 
genomsnittliga spridningslängderna och 
hamnar i genomsnitt bara 800–1000 m från 
födelseplatsen.

Artdatabankens hotbedömning 2015
”Beståndet har minskat med 35-65 % de senaste 
30 åren men varit stabilt de senaste 10 åren.”
 Eftersom beståndet – trots minskningen – 
fortfarande är stort klassas det för närvarande 
som ’Livskraftigt’. Fo
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Genom regelbunden utfodring med fågelfrö kan man hjälpa de 
stationära entitorna att ta sig igenom vintern.

Mata mig gärna på vintern!

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas på flera ställen i gammelskogen 
året om.
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Talltitan minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

fridlystEU
BERN

konvention minskande

Talltita
Poecile montanus

• Är på gränsen till att av Artdatabanken  
klassas som ”nära hotad” (NT)
• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Talltitan är mycket lik sin nära släkting entitan, 
men skiljs från den i fält då talltitans hjässa är 
matt svartbrun i stället för glänsande blåsvart 
och att den svarta hakfläcken ofta är större och 
vidgar sig nedåt. Det säkraste sättet att skilja 
arterna är via lätet.
 Talltitan förekommer i blandskog och 
barrskog. Den lever i stabila parförhållanden 
och paren håller sig till reviret året runt. Under 
vintern lever talltitan till stor del av frön som 
den hamstrat under hösten. Fröna placeras 
ett och ett i 
barkspringor, 
under lavar och 
på liknande ställen, och antalet hamstrade frön i 
ett revir kan överstiga tiotusentals.

Missgynnas av modernt skogsbruk
Skötsel där sly avlägsnas och gallring där man 
i första hand tar bort små träd är en viktig 
bidragande orsak till att talltitan, som gynnas av 
en rik granunderväxt, minskar i antal.

Artdatabankens hotbedömning 2015
”Det föreligger indikation på eller misstanke 
om populationsminskning. Minskningen 
avser kvalitén på artens habitat och antalet 
reproduktiva individer. Beståndet har minskat 
med 25-75% de senaste 30 åren och med 0-20% 
de senaste 10 åren.”
 Även om den 2015 klassas som ’Livskraftig’ 
ligger den, enligt Artdatabanken, på gränsen till 
att bedömas som ’Nära hotad’.

rödlistad
nära

hotad

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas på flera ställen i gammelskogen 
året om.

Kan hamstra över tio tusen frön
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Hämplingen minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

fridlystEU
BERN

konvention minskande

Hämpling
Carduelis cannabina

• Är på gränsen till att av Artdatabanken  
klassas som ”nära hotad” (NT)
• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Hämplingen trivs i öppna buskrika marker 
som hagmarker och skogsbryn, inte sällan med 
tillgång till frörika örter. Bygger gärna bo högt 
upp i höga enbuskar. Den födosöker ofta i flock. 
Vissa studier tyder på att individer drar nytta 
av varandra när det gäller att hitta bra lokaler 
med mat och att det är en anledning till att 
hämplingen ofta häckar relativt nära varandra i 
glesa kolonier. Hämplingen har en rik repertoar 
av läten och 
hane och hona 
”småpratar” 
mycket under 
sina flyktturer.

Paret håller tätt ihop
De är så gott som uteslutande beroende av gräs- 
och ogräsfrön som föda året runt. Även ungarna 
matas med frön från födseln. Hanen matar 
honan under ruvningen och hjälper sedan till att 
ta hand om ungarna. Paret håller tätt ihop hela 
sommaren.

Artdatabankens hotbedömning 2015
”Populationens nuvarande storlek är endast 
cirka 1/3 av dess storlek för 30 år sedan. En 
stabilisering har emellertid skett de senaste 10 
åren vilket medför kategori ’Livskraftig’.”
 Hotbedömningen 2010 låg dock på ’Sårbar’ 
och 2005 på ’Nära hotad’.

rödlistad
nära

hotad

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas i anslutning till gammelskogen.

Social och skönsjungande fink 
som gärna häckar med grannarna
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fridlystEU
BERN

konvention

Järnsparven minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

minskande

Järnsparv
Prunella modularis

• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Järnsparven är, namnet till trots, inte släkt 
med sparvarna utan bildar en egen familj, 
järnsparvar, som bara består av detta fågelsläkte.
 Som häckningslokal väljer den tämligen 
snåriga skogspartier. Boet byggs av honan och 
placeras lågt 
över marken 
gömt i täta snår. 
Det består av en skål av strån som täcks med 
mossa, och som fodras med hår, björnmossa 
och fjädrar.

Artdatabankens hotbedömning 2015
”Beståndet har minskat med 49-61% de senaste 
30 åren men ökat med 9-29% de senaste åren.”
 Eftersom beståndet – trots minskningen – 
fortfarande är stort klassas det för närvarande 
som ’Livskraftigt’.

De tydligt färgade äggen är ett lätt byte för andra djur i den 
fortfarande sparsamma växtligheten i april. Kullen består av tre till 
sex grönblå ägg som ruvas i 13 till 14 dagar, främst av honan.

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas på flera ställen i och kring 
gammelskogen.

Sparven som inte är en sparv
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Nötkråkan minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

Nötkråka
Nucifraga caryocatactes

• Är rödlistad av ArtDatabanken och klassad 
som ”nära hotad” (NT)
• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Nötkråkan fordrar för sin häckning ett 
revir i barr- eller blandskog, ofta granskog. 
Biotopernas kvalitet är av avgörande betydelse 
för häckningsframgång Såväl häckningsrevir 
i barrskog som födosöksbiotop med bärande 
hassel förstörs på många håll genom vanliga 
skogliga åtgärder, d.v.s. genom kalavverkning 
och plantering av gran. Nötkråkan väljer ett 
revir som erbjuder lämplig skog att gömma 
nötterna i som de transporterat ut från 
hasselbeståndet.
 Den skötsel 
av granskogar 
som sker 
idag med röjning, gallring, underröjning och 
kalavverkning, missgynnar nötkråkan kraftigt. 
Detta medför att nötkråkan i framtiden kan 
få svårt att finna lämpliga revir i närheten av 
hasselbestånd.

Fåglar
fridlystEU

BERN
konvention minskande

rödlistad
nära

hotad

Bor i barrskog men gillar nötter

Hitta mig i gammelskogen
Har vid några tillfällen obeserverats i anslutning 
till gammelskogen.

Artdatabankens hotbedömning 2015
”En minskning av populationen pågår eller 
förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, 
kvalitén på artens habitat (minskad förekomst 
av hassel och försämrade häckningsmiljöer i 
barrskog), antalet lokalområden och antalet 
reproduktiva individer.”
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Sterna paradisaea

• Skyddad enligt Fågeldirektivet
• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Skyddad enligt CMS-fördraget
• Skyddad enligt AEWA-avtalet
• Fridlyst i hela landet

Silvertärna är en vacker och graciös fågel som 
med mjuka vingslag skickligt manövrerar i 
luften. Under parningstidens uppvisningar 
stiger silvertärnorna ofta så högt att de på över 
en kilometers 
höjd försvinner 
för blicken.
 Trots sin 
ringa storlek ägnar sig silvertärnan ibland åt 
kleptoparasitism, det vill säga den jagar andra 
fåglar som då hetsas att släppa sitt byte.

Artens situation i Sverige
Silvertärnan har en livskraftig population i 
Sverige. Beståndet har ökat med 50-100% de 
senaste 30 åren, enligt ArtDatabanken. Medan 
den är en karaktärsfågel utmed Östersjökusten, 
är den dock mer sällsynt vid Västkusten.

Fåglar
fridlystEU

BERN
konvention

FN
CMS

FN
AEWA intressant

EU 
fågel-

direktiv

Från pol till pol
Silvertärnan har sina vinter kvarter kring Antarktis, som då har 
sommar. Det är den mest extrema flyttningen i världen. På grund 
av dessa långa förflyttningar är silvertärnan den organism som 
sammanlagt får uppleva flest soltimmar per år.

Silvertärnor är långlivade fåglar som ägnar mycket tid åt att 
uppfostra ett fåtal ungar. De kan bli över 30 år gamla.

Hitta mig i gammelskogen
Kan ses fiska i vikarna kring gammelskogen.

Den av jordens alla organismer  
som får flest soltimmar per år
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Fåglar
Storspov
Numenius arquata

• Är globalt rödlistad av IUCN Red List och 
klassad som ”Near Threatened” (NT)
• Är rödlistad av ArtDatabanken och klassad 
som ”nära hotad” (NT)
• Skyddad enligt EU:s Bernkonvention
• Skyddad enligt EU:s Bonnkonvention
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Hotbedömning enligt IUCN Red List 2015
IUCN Red List skriver ”... the global trend is 
suspected to fall within the band 20-30% in the 
past 15 years”
 Det innebär att vi i Sverige har ett 
internationellt och 
globalt ansvar att 
skydda storspoven 
och dess biotoper!

Flyttar tidigt men är sin hemtrakt trogen
De flesta honorna lämnar ungarna inom en 
vecka eller två efter kläckningen och hanarna 
tar då ensamma hand om ungarna. Storspovens 
starka ortstrohet och långa livslängd kan dock 
medföra att arten finns kvar på platser som 
sedan länge har blivit olämpliga, d.v.s. paret 
försöker häcka år efter år men lyckas nästan 
aldrig producera några ungar.

Storspoven är Europas största vadare, i storlek närmast jämförbar 
med en fiskmås.

rödlistad
nära

hotad
fridlystEU

BERN
konvention

EU
BONN
konvention
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minskande

Storspoven minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

Hitta mig i gammelskogen
Kan ibland ses rasta i anslutning till 
gammelskogen under flyttningen.

Artdatabankens hotbedömning 2015
”Den minskande trenden har pågått en tid och 
bedöms fortsätta. ... Baserat på de troligaste 
värdena hamnar arten i kategorin ’Nära hotad’. 
Minskningstakten för den svenska populationen 
bedöms vara nära gränsvärdet för ’Sårbar’ .”
 Jakt på övervintrings- och flyttningslokaler 
dödade tidigare många spovar och på sina håll 
förekommer detta fortfarande på kontinenten.

Rödlistad world-wide och riskerar på 
sikt att dö ut som art i hela världen!
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Turdus philomelos

• Smålands landskapsfågel
• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Skyddad enligt CMS-fördraget
• Fridlyst i hela landet

Taltrasten har en vacker sång som består av 
upprepade flöjtande toner. Den påminner något 
om koltrastens, men stroferna är korta och 
variationsrika. Varje strof upprepas flera, oftast 
tre, gånger efter varandra.
 Taltrastens sång har sen gammalt ”tolkats” 
av folk i bygderna. Oftast verkar det som om 
man tyckte att han gjorde narr av människan. 
Han hånar fiskaren för att det inte nappar, 
skämtar friskt 
med pigor 
och drängar, 
och när 
skogstorparen 
på grund av penninganöd och foderbrist 
tvingas plöja med den magra hästkraken, 
hojtar taltrasten från sin grantopp: ”Si bonn 
den token – si bonn den token, säljer bort oxen 
och kör med stuten, si hur han stretar – si hur 
han stretar, ha, ha, ha, – ha, ha, ha!” Allt enligt 
Gunnar Brusewitz i boken ’Fåglar i kikaren’.
 Taltrasten är allätare och har vanan att 
använda en favoritsten som ”städ” för att krossa 
sniglar mot.

Artens situation i Sverige
Taltrasten har en livskraftig population i 
Sverige. Beståndet har ökat med 13-26% de 
senaste 10 åren, enligt ArtDatabanken. Även 
om den inte är hotad globalt sett, har allvarliga 
populationsminskningar skett i delar av Europa.
 Som för många fåglar, som häckar nära 
marken, utgör kringstrykande tamkatter ett 
ständigt hot.

Fåglar
fridlystEU

BERN
konvention

FN
CMS intressant

Den näbbige skönsångaren som  
blivit Smålands landskapsfågel

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas på flera ställen i och kring 
gammelskogen.
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Anthus trivialis

• Skyddad enligt Bernkonventionen
• Fridlyst i hela landet
• Minskande

Trädpiplärkan hör skogen till. När den etablerat 
sig i sitt revir i början av april gör den sig hörd 
och synlig med sin speciella sångflykt.
 Trots sina sångvanor är trädpiplärkorna 
marklevande och på marken läggs äggen, ofta 
två kullar med ägg i varierande färger. Detta 
anses vara ett skydd mot göken som inte 
lyckats hitta någon 
bra anpassning till 
trädpiplärkans ägg.

Artens situation i Sverige
Eftersom beståndet – trots minskningen – 
fortfarande är stort klassas det för närvarande 
som ’Livskraftigt’ av Artdatabanken.

Fåglar
fridlystEU

BERN
konvention minskande
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Trädpiplärkan har en mycket karaktäristisk sångflykt. Från en 
grantopp hörs sången först och sedan lyfter ofta fågeln och svävar 
med stela vingar i en båge till ett annat träd där den landar efter 
några långa, utdragna sluttoner.

Ett litet urval från trädpiplärkans äggrepertoar. 
Från  Seebohm ”Eggs of British Birds”, 1896

Trädpiplärkan minskar i Sverige
Diagram från Svensk Fågeltaxering, läs mer på sidan 6

Äggkonstnären som överlistar göken

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas på flera ställen i och kring 
gammelskogen.
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Insekter
Bålgeting
Vespa crabro

• Smålands landskapsinsekt

En vacker och imponerande geting knuten till 
skogar med stort inslag av lövträd. Boet byggs 
ovanjordiskt, oftast i ihåliga träd, gärna ekar. 
Den förekommer främst i de södra och sydöstra 
delarna av landet.
 Bålgetingen är en rovinsekt som bland 
annat fångar och äter vanliga getingar, men 
också gillar trädsav och fruktsaft. Den har 
ett bra mörkerseende och jagar därför även i 
skymningen.
 Bålgetingen är en förhållandevis lugn 
geting som sällan attackerar människor. Ett 
bålgetingstick är oftast inte farligare än ett 
stick från en vanlig geting, men kan som alla 
getingstick 
vara farligt för 
överkänsliga 
personer.
 Bålgetingen har en nära släkting i sydostasien, 
asiatisk jättebålgeting (Vespa luctuosa). Det är 
världen största getingart och kan bli närmare 
4 cm lång! 

Artens situation i Sverige
I Sverige har bålgetingen tidigare varit rödlistad, 
men år 2000 avskrevs den från rödlistan över 
hotade djur.
 Bålgetingen har däremot gått tillbaka i 
Nordeuropa. I centrala Europa är bålgetingens 
förekomst i vissa områden hotad och den har 
blivit sällsynt i många områden i Tyskland.
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Bålgetingens latinska släktnamn är samma som ordet för 
”geting” på italienska. Enrico Piaggio, ägaren till företaget som på 
1940-talet utvecklade Vespan, lär ha utbrustit ”Sembra una vespa!” 
(”Den liknar en geting!”) när han såg den första prototypen.

Smålands landskapsinsekt  
– lugnare än sitt rykte

intressant

Hitta mig i gammelskogen
Bon kan påträffas i gamla ihåliga träd i 
gammelskogen.
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Insekter
Större timmerman
Acanthocinus aedilis

Den större timmermannen är en ganska stor 
kamouflagetecknad skalbagge ur familjen 
långhorningar. Hanarna har de längsta 
antennerna i förhållande till kroppen hos någon 
svensk skalbagge, vilket ger dem ett säreget 
utseende. Även globalt sett är detta en insekt 
med exceptionellt långa antenner.
 Antennerna är mycket rörliga och när de är 
riktade rakt ut åt sidorna kan det vara närmare 
två decimeter mellan spetsarna!
 Det är en av våra tidigaste långhorningar, och 
går att hitta redan i mars/april. Den är knuten 
till tall och är lättast att hitta på skadade träd 
och timmerhögar, men förvånansvärt svår att få 
syn på.
 Larverna lever 
i innerbarken på 
nyligen döda tallar, 
där man under hösten också kan hitta puppor 
som ser ut som bleka varianter av den vuxna 
skalbaggen i en liten kammare av vedflisor.

Artens situation i Sverige
Arten är inte generellt hotad, men beroende 
av gamla och döda tallar eftersom deras larver 
lever i ved och under bark. Denna vackra 
och spektakulära skalbagge gynnas därför av 
naturen i gammelskogen.
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intressant

Hane av större timmerman. Honan har kortare antenner och  
ett kort äggläggningsrör på bakkroppen.

I extrem närbild ser man att timmermannen är riktigt lurvig!
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Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas i gammelskogens centrala 
hällmarksområden.

Har svenskt antennrekord och  
ligger bra till även på världstoppen
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Insekter
Bitbock
Spondylis buprestoides

Liksom den större timmermannen hör 
bitbocken till långhorningarna. Särskilt långa 
antenner har den dock inte. Däremot har den 
desto kraftigare käkar. Det gäller att handskas 
försiktigt med denna stöddiga, upp till 25 mm 
långa skalbagge, eftersom den kan ge ordentliga 
bett.
 Den flyger på dagen under högsommaren 
på varma och torra tallmarker. Främst är 
den dock aktiv frampå kvällen och nattetid, 
då troligtvis parningen också sker. Den 
lever på döda tallar och är vanligast på torra 
hedmarker. Larvutveckligen, som tar 2–3 år, 
sker nära markytan i stående döda träd och i 
avverkningsstubbar där honan ofta kryper ner i 
förnan längs rötterna vid äggläggningen.
 Den 
attraheras 
av belysning 
nattetid. Om 
man målar med terpentinrika färger utomhus 
kan bitbocken lockas dit.

Artens situation i Sverige
Arten är inte generellt hotad, men beroende 
av gamla och döda tallar. Denna imponerande 
skalbagge gynnas därför av naturen i 
gammelskogen.
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intressant

Gör skäl för sitt namn  
och kan bitas rejält!

Hitta mig i gammelskogen
Kan påträffas i gammelskogens centrala 
hällmarksområden.
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Kärlväxter
Backtrav
Arabidopsis thaliana

Backtrav är en spenslig, ettårig vårväxt – släkt 
med senap och kål – med fåbladig stjälk och 
skidor på utstående skaft. Örten är blekt blågrön 
och ses redan i april och maj med sin späda, 
enkla stjälk 
och sina första 
skidor på de av 
vårsolen uppvärmda backar, hällar 
och klippavsatser i ekdungar.
 Den är inte praktfull, även 
om de små vita och skira 
blommorna är riktigt vackra 
på nära håll. Den är inte heller 
sällsynt. Tvärtom uppträder 
den emellanåt som ogräs.

Första växten att bli kartlagd
Backtravets kvaliteter ligger 
istället i dess inre. Den har blivit 
växtforskningens motsvarighet 
till bananflugan och husmusen 
och var år 2000 den första växt 
som fick hela sin arvsmassa 
kartlagd.
 Eftersom backtrav är lättodlad, producerar 
mycket frön och har en kort livscykel är det 
en idealisk så kallad modellorganism. Det 
innebär att mycket av växternas grundläggande 
uppbyggnad och fysiologi har forskats fram med 
just denna lilla anspråkslösa växt.
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intressant

Växternas svar på bananflugan

Hitta mig i gammelskogen
Har påträffats vid gammelskogens stränder.
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Kärlväxter
Skruvnating
Ruppia cirrhosa

Skruvnating är en späd flerårig och havslevande 
växt och finns i både salt och bräckt vatten. 
Stjälkar och blad är trådfina, nedliggande och 
rotade i mjuka bottnar i skyddade, grunda lägen. 
Blommorna är mycket oansenliga. Frukterna 
kan ha en intressant, skulpterad form. Men 
det hjälps liksom inte; skruvnatingen är ingen 
pampig växt. Men den har annat.

Helt anpassad till ett liv i havet
En sak att är skruvnatingen är en saltvatten-
levande blomväxt. Den lever hela sitt liv 
nedsänkt i havet och blommar t.o.m. under 
vattnet. Det låter kanske inte så märkvärdigt, 
men faktum är att den är en av de bara knappt 
60-talet arter av blomväxter i hela världen som 
är helt anpassade till ett liv i salt havsvatten. 
Medan blomväxterna mer eller mindre 
fullständigt tagit över på land och i sötvatten, 
har algerna 
(som t.ex. olika 
tångarter) 
behållit sitt 
grepp om det element som täcker 70% av 
jordens yta. Men där har den lilla skruvnatingen 
alltså lyckats göra en framgångsrik inbrytning.

Kan bilda hybrider på ett unikt sätt
En helt annan sak är att man upptäckt att 
skruvnatingen (ihop med ett fåtal andra växt-
arter) har förmåga att utbyta gener med andra 
nating-arter genom att ta upp deras kloroplaster, 
s.k. ”chloroplast capture”. Den vanliga vägen när 
växter och djur bildar hybrider är annars utbytet 
av gener sker inne i cellkärnan.
 Skruvnatingen har alltså bidragit till att kasta 
ljus över hur gener kan ärvas och kombineras på 
nya sätt.
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intressant

Blommar under vattnet i havet   
– en av endast 60 världsunika arter

Hitta mig i gammelskogen
Skruvnating har påträffats i havsviken.
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Ormtunga
Ophioglossum vulgatum

Den är inte helt lätt att få syn på; helt grön 
och bara någon decimeter hög. När man väl 
upptäcker den är det inte heller ”ormbunke” 
man tänker på, när man ser dess enda äggrunda 
blad och lilla spetsiga sporbärande blad. Den ser 
nästan ut som en liten orkidé som just är på väg 
att slå ut.

Över tusen kromosomer...
Den växer i gräset på strandängarna där 
gammelskogen möter havet och gör just 
inte så mycket väsen av sig. Ändå är släktet 
Ophioglossum världsrekordhållare och det i 
den udda grenen ”kromosomtal”. Vi människor 
har ju 46 kromosomer (2 × 23 st). Vår egen 
ormtunga har inte mindre än 1.260 (2 × 630 st) 
och hos en nära släkting har man noterat 1.440 
kromosomer!

... för mycket?
Vad den nu skall ha alla dessa kromosomer 
till kan man ju undra över. Anledningen är 
lite oklar, men vissa forskare menar att släktet 
ormtungor hamnat i en genetisk återvändsgränd 
där de i princip samlat på sig mer kromosomer 
än de så att säga ”behöver”.

Symbios med svampar
En annan intressant aspekt av denna lilla 
ormbunke är att den första delen av sitt liv lever 
helt underjordiskt. Den 
ser då ut som en liten blek 
mask, saknar klorofyll och 
är för sitt uppehälle helt 
beroende av symbios med svampar. Detta är inte 
alldeles unikt – många av våra vilda orkidéer 
växer upp på det här sättet. Vad som är lite 
udda för ormtungan är att mycket tyder på att 
den färdiga gröna ormbunken ”betalar tillbaka” 
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Kärlväxter
intressantsällsynt

Hitta mig i gammelskogen
Har påträffats vid gammelskogens stränder.

näringsämnen till sin symbiotiska svamp! Det 
är alltså inte bara vi människor som lånar när vi 
sätter bo, så att säga.
 Denna lilla rekordhållare och gäldenär 
finns alltså att beskåda i anslutning till 
gammelskogen.

Ormbunke som tar bolån och  
har världsrekord i kromosomer
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Tulkört
Vincetoxicum hirundinaria

Tulkört är en flerårig medelstor ört med styv 
stjälk, motsatta blad och små stjärnformade 
gulvita blommor i bladvecken. Den ser inte 
särskilt märkvärdig ut, med andra ord.
 Den är dock giftig och betande djur undviker 
den. Något som är tydligt på bl.a. Fårö, där den 
är vanlig. Där går får och betar överallt. Mitt 
under högsommartorkan, när minsta grässtrå är 
uppbetat, står tulkörtsstånden friskt gröna och 
helt orörda, för fåren vet att låta den vara.
 Är man blomstervän och krukväxtodlare 
känner man genast igen blommorna när man 
tittar närmare: visst är 
det en släkting till våra 
kära porslinsblommor 
som växer där ute i gammelskogen!
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Kärlväxter
intressant

Porslinsblomma, Hoya carnosa, på fönsterbrädan. Tulkört, Vincetoxicum hirundinaria, i gammelskogen.

Porslinsblomman i gammelskogen

Hitta mig i gammelskogen
Växer vid gammelskogens stränder.
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Pukvete
Melampyrum arvense

Pukvete är en ettårig, upprätt ört med röda och 
gula blommor och rödaktiga stödblad. Stjälken 
kan bli upp till tre decimeter hög och bladen 
långsmala. Den förekommer sällsynt på sandig 
mark i Syd- och Mellansverige.

Fakultativa hemiparasiter
Pukvetet hör till släktet kovallarter som alla är 
s.k. fakultativa hemiparasiter på andra växters 
rötter. Kovallarterna har dock klorofyll och 
därför inte fullständigt beroende av sin värdväxt 
(= hemiparasit). De kan dessutom klara sig 
helt på egen 
hand, utan att 
parasitera (=  
fakultativ, d.v.s. 
valfri). Genom att parasitera blir dock plantorna 
större, mer rikblommande och sätter mer frö. 

Erbjuder myr-mat
Pukvetets frön har oljerika bihang, elaiosom, 
och sprids av myror. De bär med sig fröna till 
stacken där elaisomet äts upp. Själva fröet äter 
de inte utan det ses som avfall och bärs ut ur 
stacken till myrornas ”avfallsplatser”. Fröna 
hamnar då på mark som gödslats av myrornas 
avfall och får en bra start i livet.

Eller lurar med mimikry?
Det finns även teorier om att det faktum 
att fröna liknar myrornas puppor bidrar till 
att de bär iväg med dem, alltså en fråga om 
s.k. mimikry, där en organism härmar en 
annans utseende. Det är oklart om dessa 
teorier stämmer, men likheten är slående. 
Både myrpupporna och pukvetets frö ändrar 
dessutom med tiden färg från ljust till mörkt,  
så varför inte?
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Kärlväxter
intressantsällsynt

Frön av pukvete och myrlarver och -puppor (M) är mycket lika 
varandra. Den smalare änden på fröna är elaisomet.

M
M

M

M

Den opportunistiske parasiten  
som skojar med myrorna

Hitta mig i gammelskogen
Växer på kulturmark i anslutning till 
gammelskogen.
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Tallört
Monotropa hypopitys

Tallört är en gulaktig, klorofyllfri, flerårig ört 
med nedböjd blomklase. Stjälken är ganska 
tjock och något köttig, bladen är fjäll-lika och 
gulaktiga liksom stjälken. Även blommorna är 
blekgula. Hela växten ger ett vaxartat intryck 
och ser snarare ut att vara en svamp än en 
blomväxt.

Lever ihop med både musseroner och tallar
Växten samlever/parasiterar på svampar, 
framför allt musseroner; man säger att tallörten 
är mykoheterotrof. Musseronerna å sin sida 
bildar mykorrhiza, alltså lever i symbios, med 
flera olika trädarter, bl.a. med tall. Det innebär 
därför att tallörten indirekt lever på tall via sin 
svamppartner. Den som först avslöjade detta 
’ménage à trois’ var 
den svenske botanisten 
Erik Björkman som 
redan 1960 gjorde 
ett sinnrikt odlingsförsök med tallört och 
tallplantor. Där kunde han med radioaktivt 
märkt kol, som han lät tallen ta upp, senare 
spåra radioaktiviteten hos tallörtsplantorna.
 Tallörten kan, precis som svampar, växa på de 
allra skuggigaste ställen. Inte sällan hittar man 
dem i rena barrmattor, djupt inne under träden.

Kärlväxter
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intressant

Efter blomningen 
blir blomskotten 
längre och sträcker 
på sig till dess att alla 
frö kapslarna pekar 
rakt upp. De står kvar 
i givakt över vintern 
sam tidigt som de blir 
allt mer mörkbruna 
och träaktigt torra.  
Så kan de bli kvar 
under flera säsonger. 
Det är därför inte 
ovanligt att man på 
växt platserna ser såväl 
blommande exemplar 
som frö ställningar från 
både förra och förrförra 
sommaren.

En historia om en blomma,  
ett träd och en svamp

Hitta mig i gammelskogen
Växer i skogsmark i de centrala delarna av 
gammelskogen.
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Vårklynne, mâchesallat
Valerianella locusta

Vårklynne är en liten, ettårig ört med små vita 
eller ljusblå blommor i täta knippen. Plantorna 
har motsatta blad och skotten delar sig på ett 
karakteristiskt dikotomt sätt, d.v.s. upprepat 
tvådelat. Det svenska namnet klynne – härlett ur 
klyva eller klyka – syftar på detta växtsätt.
 Trots att den är ganska oansenlig har nog 
de flesta kommit i kontakt – t.o.m. närkontakt 
– med den. Den är både ätlig och smaklig och 
finns att köpa i snabbköpet under sitt mer kända 
namn: mâchesallat eller mâche. Vill man kan 
man också odla den själv.

Kärlväxter
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intressant

Vårklynne kan ha både vita, rödlätta och – som här –  
ljusblåa blommor.

Från gammelskogen till grönsaksdisken

Hitta mig i gammelskogen
Växer längs vägar och på öppna ytor nära 
stranden.
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Styv fingerört
Potentilla recta

Styv fingerört har på svenska begåvats med 
ett lite tråkigt namn trots att den egentligen 
förtjänat ett bättre. Engelsmännen har döpt den 
till sulphur cinquefoil, d.v.s. ungefär ’svavelgult 
femblad’, ett namn som bättre beskriver de 
vackra blommorna på den dryga halvmetern 
höga örten.
 Blommor är 
ju, växternas 
skyltfönster 
i nektar- och pollenbutiken: ”kom och köp” 
signalerar de till insekterna. Och som i alla 
butiker gäller det att tydligt exponera utbudet 
och anpassa det till kunderna.

Färger osynliga för oss
Insekter har ett riktigt bra färgseende som 
dessutom omfattar färger okända för oss. 
Ultraviolett ljus är ett osynligt ljus som ger oss 
solbränna, men insekter kan faktiskt se UV-ljus. 
Eftersom blommor under evolutionen utformats 
för att locka insekter borde därför även en 
del växter ha UV-färger i sin palett. Vilket 
också fingerörterna har. De för oss enfärgat 
gula blommorna har, i insekternas värld, olika 
teckningar i gult och ultraviolett. De ser en färg 
där, något vi aldrig kan göra. Lite retfullt men 
samtidigt fascinerande.
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Revfingerört (Potentilla reptans) har liksom styv fingerört blommor 
som är tecknade i ultravioletta färger. Bilden upptill i vanligt ljus, 
bilden nertill tagen genom ett specialfilter för UV-ljus.
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Kärlväxter
intressantsällsynt

Med ögon känsliga för ultraviolett

Hitta mig i gammelskogen
Växer på torra, solöppna platser.
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Gullris
Solidago virgaurea

Gullris är halvmeterhöga korgblommiga växter 
med gula blommor i täta klaselika samlingar. 
Gullris, liksom många andra växter innehåller 
latexämnen, naturliga polymerer som de 
använder som försvar mot växtätare. Latex som, 
i vissa fall, kan vidareförädlas till naturgummi.

Edison, Ford och Firestone
En som intresserade sig för gullriset var Thomas 
Edison. Den framväxande bilismen och första 
världskriget 
hade satt 
fokus på det 
faktum att USA var helt beroende av import 
av gummiråvara. Påhejad av Henry Ford och 
Harvey Firestone skred Edison till verket med 
att leta efter inhemska alternativ till latex från 
tropikernas gummiträd.
 Systematisk som han var lät han undersöka 
tusentals växter; det finns uppgifter om mer 
än 17.000 växtprover. Till slut fastnade han för 
gullris-släktet. Han hittade arter/sorter som 
innehöll höga halter av latex och en del mycket 
storväxta, upp till fyra meter höga.

Inte tillräckligt elastiskt
En baksida med gullris var dock att gummi-
råvaran hade lägre molekylvikt än den från 
de tropiska gummiträden. Detta gjorde tyvärr 
att kvaliteten på gullrisgummi blev sämre och 
mindre elastiskt. Under andra världskriget 
började också USA allt mer framställa 
gummi från petrokemiska råvaror och någon 
produktion av gullrisgummi blev det aldrig 
fråga om.
 Edisons insats var ändå ett tidigt exempel 
på att man kanske skulle leta råvaror till 
industriprodukter bland förnyelsebara källor.
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Växten som nästan blev en storindustri

Hitta mig i gammelskogen
Påträffas i gammelskogens södra delar.

Edison (t.v.) och ett 
imponerande exemplar 
av en gullrisart som 
under en tid döptes till 
Solidago edinsoniana. 
Troligen är det 
Solidago latissimifolia, 
en art från de sydöstra 
delarna av USA. Vissa 
av de arter/sorter 
Edison testade gav 
ända upp till 12% 
gummiråvara, tre 
gånger så mycket som 
vårt gullris. 
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Skvattram
Rhododendron tomentosum

Skvattram är en vintergrön buske som kan bli 
upp till en och en halv meter hög. Bladen är 
smala och har nedåtrullade kanter, undersidan 
är kraftigt hårig. Blommorna är vita och har en 
karakteristisk, stark aromatisk, doft.
 Tidigare ansågs skvattram höra till ett eget 
växtsläkte, Ledum. Numera ingår den i det stora 
Rhododendron-släktet tillsammans med lapsk 
alpros (R. lapponicum), som är en dvärgbuske 
som bara växer i fjällen.

Har använts mot det mesta inom folktron
Skvattram innehåller en lång rad intressanta 
kemiska föreningar som arbutin, ericolin, 
quercetin, sesqui-
terpener och 
alkaloider. Även 
om den av en del 
används som örtläkemedel, är försiktighet 
att rekommendera, då uppgifterna om dess 
giftighet är minst lika vanliga.
 Kanske man skall ta Linné på orden när han 
om skvattram skriver ”Beska [...] intagna i större 
mängd rusar de och ger huvudvärk. Skadliga för 
ögonen och köns-livet”.
 Allra bäst avnjuts nog skvattram som ett 
mystiskt poetiskt inslag i den tidiga sommarens 
myr- och skogsmarker:

”Den unga granen niger i sin ljusa kjol. / Vinden 
reder sig ett bo bland hundlokor och gräs. / 
Till och med trasten tystnar i sin topp och bara 
lyssnar. / Doft av skvattram kring den blanka 
tjärnen som speglar himlens ljus. Som speglar sig 
själv och hela gåtan, som för en stund ger upp sitt 
svar.”

Ur Bengt Emil Johnson ”Medan, sedan” 2005

Namnet skvattram har, enligt Svenska 
Akademiens ordbok, sannolikt sitt ursprung i 
skvattra, som i sin tur är besläktat med skvätta 
och syfta till växtens fuktiga ståndorter.
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Hitta mig i gammelskogen
Trivs i sanka och mossiga partier av 
gammelskogen.

Ett örtläkemedel som helst intas  
på plats och med alla sinnen
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Palmmossa
Climacium dendroides

Palmmossan är en stor, vacker – och som 
namnet säger – palmliknande mossa. Den kan 
bilda tjocka mattor på halvannan decimeter. 
Tar man upp några skott ser man tydligt att de 
liknar miniatyrpalmer. Den är vanligen lätt att 
känna igen, även för den som inte är specialist.
Palmmossan växer på fuktig till blöt mark i 
skuggiga lägen, gärna i sumpskog.

Ingår i NILS-programmet
Just detta att den är lätt att identifiera, finns i 
hela landet samt visar på en viss naturtyp har 
gjort att palmmossan klassas som en NILS-art.
 NILS – Nationell Inventering av Landskapet i 
Sverige – är ett nationellt övervakningsprogram 
som undersöker hur läget för den biologiska 
mångfalden i Sverige ser ut och förändras över 
tiden. NILS har pågått sedan 2003 och är tänkt 
att ge fortlöpande information om tillståndet i 
Sveriges natur.

Mossor

Fo
to

: K
rz

ys
zt

of
 Z

iar
ne

k,
 K

en
ra

iz,
 W

iki
m

ed
ia

En vacker NILS-mossa som  
är rätt så lätt att känna igen

intressant
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Hitta mig i gammelskogen
Växer relativt skuggigt direkt på marken eller  
på låga stenar och block, ofta i sumpskog.
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Tegelticka
Daedaleopsis confragosa

Tegeltickan är en intressant vedsvamp som inte 
är så vanlig i östra Sverige. Den växer framför 
allt på olika sälgarter. Den upp till två decimeter 
stora tickan har en ovansida som är ganska 
ordinär, brun- till rödaktig med koncentriskt 
ringformade zoner.
 Det är när man betraktar undersidan 
som dess engelska namn ”thin walled maze 
polypore”, ungefär tunnväggig labyrintticka, 
genast mycket bättre karaktäriserar svampen. 
Här bildar tickans lameller, de sporbärande 
delarna, ett fantastiskt och intrikat 
labyrintliknande mönster.
 Detta mönster återkommer i svampens 
latinska släktnamn, Daedaleopsis. Det har den 
fått efter Daidalos, far till Ikaros och skaparen 
av labyrinten 
på Kreta där 
Minotauros höll 
hus. Och labyrinter har sysselsatt oss människor 
i tusentals år över hela jorden. Men svamparna 
var alltså först...

Svampar
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Stenlabyrinten på Blå Jungfrun.

Labyrintmönster från Notre Dame, Paris.

Svampen och Minotauros

Hitta mig i gammelskogen
Finns på död ved av framför allt sälg. Kan hittas 
året om, speciellt juni–december.
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Sotägg
Reticularia lycoperdon

Sotägg hör till en märklig grupp organismer 
som, trots att de kallas slemsvampar, egentligen 
är mer besläktade med amöbor och andra 
encelliga livsformer. De bildar ett eget 
systematiskt rike, vid sidan av djur, gröna växter, 
bakterier och svampar.

”Svampar” som kryper
Slemsvampar är uppbyggda på ett mycket 
annorlunda sätt än svampar. Dels bildar 
de under en del av sitt liv mycket stora, 
amöbaliknande stadier, plasmodier. Dels har då 
också förmågan att förflytta sig över underlaget 
med upp till några centimeter per dygn. 
Sotägget är i detta stadium vitt, men andra 
slemsvampar kan vara intensiv klargula eller 
röda.

Slemsvampar på YouTube
En del av dessa plasmo dier 
har en slags primitiv ”intel-
ligens” med exempelvis 
förmåga att hitta rätt väg i 
en labyrint. Sök på slime + mold + maze på 
YouTube. Där det finns gott om filmer som både 
visar hur de rör sig och hittar fram. Mycket 
fascinerande!

I sporstadiet liknar sotägget en röksvamp
När sotäggets plasmodium kommit på plats 
bildar det en ”hud” och under denna produceras 
sporerna. Efter ett tag spricker fruktkroppens 
hud och sporerna sprids. 

Slemsvampar
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Hitta mig i gammelskogen
Finns på död och mycket förmultnad ved av 
lövträd, särskilt alstammar.

”Svampar” som kryper omkring  
i filmer på YouTube

intressant

När plasmodiet trängt upp på underlaget är det först vitt.

Därefter får det en silvergrå hud...

... som så småningom spricker upp låter sporerna spridas.
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Vi står bakom Rädda Våneviks gammelskog
Skogsgruppen i Oskarshamn
www.skogsgruppen.se

Döderhults Naturskyddsförening
http://doderhult.naturskyddsforeningen.se

Biologiska Sällskapet i Oskarshamn
www.bimon.se

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
http://forening.oskarshamn.se/forening/visa.aspx?id=OBF

Naturskyddsföreningen Kalmar län
http://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se

Östra Smålands Ornitologiska Förening
http://birdlife.se/start-1.0.5493.1/

Döderhult

Kalmar län

Kampanjen Rädda Våneviks gammelskog
Facebook Vi som värnar om Vånevik
https://sv-se.facebook.com/varnaomvanevik

Blogg Våneviks Gammelskog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com

Kontakt
vaneviksgammelskog@gmail.com
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Hasselmusen bor i gammelskogen


