YGGDRASILS VÄNNER - SKYDDSVÄRDA TRÄD
I den fornnordiska mytologin möter vi asken Yggdrasil – världsträdet och jordens mittpunkt.
Människan har i alla tider fascinerats av stora, gamla och grova träd.
Stora och märkligt formade träd har ofta ansetts besitta magiska och
läkande krafter.
Många av våra största träd är vårdträd som planterats vid gårdar.
Seden är ett arv från förkristen tid då heliga lundar dyrkades.

Cowthorpe-eken 1775, William Burgh

Grova träd, speciellt hålträd, är viktiga för många arter.
I hålen bildas så kallad mulm, vilket består av ved i olika stadier
av nedbrytning blandat med insektsexkrementer. Här trivs många
arter av vedlevande insekter, varav ett flertal är sällsynta.
Hålen är även tillhåll för fåglar och fladdermöss.
Gamla, grova träd är också viktiga för många arter av lavar,
mossor och svampar.
Det moderna skogsbruket har utarmat landskapet på gamla, grova
träd. Runt Finjasjön finns det dock gott om dessa, framför allt ek
och bok. Inne i skogar hittar man ibland stora, spärrgreniga träd.
Det är träd som tidigare stod mera öppet, ofta i en betad hagmark.
Det kan vara viktigt att hugga fritt runt dessa för att få in ljus.
Trädets livslängd ökar och vissa värmekrävande arter gynnas.

YGGDRASIL'S FRIENDS –
TREES WORTH PROTECTING
In Old Norse mythology we find the ash tree –
Yggdrasil – the 'World Tree' and the centre of
the earth. Great and oddly shaped trees have
often been seen as possessing magical and
healing powers. Many of our biggest trees are
warden trees that were planted on farms. This
custom is a heritage from pre-Christian times.
Thick trees – particularly hollow ones – are important to many species and are a refuge for
birds and bats. These trees are also important
to many lichens, mosses and fungi.
Modern forestry has denuded the landscape of
old, thick trees. But around Lake Finja they are
abundant, above all oak and beech.

SCHÜTZENSWERTE BÄUME
Schutzbäume, die die Schweden in vorchristlicher Zeit auf ihre Höfe gepflanzt und verehrt
haben, gehören heute zu den größten Bäumen
hier.
In hohlen Bäumen leben viele seltene Insekten,
Vögel und Fledermäuse.
Alte, dicke Bäume sind auch für viele Flechten-,
Moos- und Pilzarten wichtig.
Durch die moderne Waldwirtschaft sind eine
Menge alte Bäume verschwunden, doch im
Wald am Finjasee gibt es noch viele, v.a. Eichen
und Buchen. Bäume mit ausladender Krone
haben früher offen gestanden, meist auf einer
Weide.
Haut man sie frei, leben sie länger und wärmeliebende Arten werden begünstigt.
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