Hjalp oss att skydda skogen.
bara pa markerade stigar.
Plocka inte vaxter eller andra torernal.
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Stig in i denna plats, undangomd fran manniskor. Redwoodtraden
stracker sig skyhoga. Man blir medveten om hur man ar omsluten av skugga
och tystnad. Redwoodtrad kan overleva i 2000 ar vid foten av berg. Men det
ar bara en liten del av deras historia. Forstenade stockar och lovavtryck
vittnar om en universell historia som gar tillbaka 140 miljoner ar. Nya arter
upptradde, andra forsvann allt eftersom klirnatet forandrades i Europa, Asien
och Nordamerika. I Frankrike och Japan, till och med i Spetsbergen, finns
vittnesbord om att de existerat. Spridningen av des sa jattar borjade minska
for 50 miljoner ar sedan nar klimatet blev kallt och torrt. Under istiden blev
kalifornien deras sista tillflyktsort. Idag finns det fortfarande redwoodtrad
langs Stilla Havs-kusten fran Monterey till sydvastra delarna av Oregon.
[attesequoian, en nara slakting till redwoodtradet, finns numera endast pa
--Wi.&tTa-aelarna av Sierra Nevada.
Aret runt ger vinterregn och somrnardimma langs kusten den fuktighet
som redwoodtraden behover for att overleva. Inat landet, dar somrarna ar
torra, kan de inte overleva: de forlorar mer vatten genom avsondring i bladen
an de kan ta at sig genom rotsystemet.
Det forekommer sallan eldsvador i detta vata klimat.Forkolnade redwoodtrad vittnar om den sista stora branden ar 1845. Om mindre redwoodtrad
forstores klarar sig fortfarande de storre. Fa andra trad har samrna motstandskraft mot eld (liksom mot insekter och svamp). Traet ar vattenhaltig t och
bade traet och barken mindre kadigt an hos ovriga barrtrad. Med de egenskaperna och i det klimatet kan man mata redwoodtrad i hundratals ar och
hundratals meter. En kung bland traden i Redwood National Park star 115
meter over marken - det hogsta trad man hittills sett.
Redwoodtrad dominerar, men aven smarre vaxter fyller de oppningar
som finns i himlavalvet. Roda alar stracker sig i rader over Redwood Creek;
kaliforniska lagertrad bojer sig osakert mellan skugga och solsken; brunek
overlever eftersom den tal djup skugga. Mossor, lavar och ormbunkar gor
sitt till for att oka gronskan.

Du befinner dig i en rodtradskog. Detta
ar en kvarleva, som visar hur San Franciscos omgivningar en gang tog sig ut.
Vad hande med resten?
Dina sinn en skarps. Vad kan du se?
Lukta? Eller hora?
Muir Woods avslojar ett spektakulart liv.
Lugnet och stillheten erbjuder den friska
flakt vi behover for att fa de ratta perspektiven pa livet.

KNUTAR - OORGANISERAD
TILLVAxr
Vad grsakar dessa knotiga, snabbt
an de mangder av sovande knoppar?
far dem att formas och skjuta skott?
kaniska skador? Torka? Kanske andra
standigheter?
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Meom-

De fiesta knutama utvecklas under marken pa rotkronoma. Andra finns pa sjalva
stammarna och ger skogen ett groteskt
utseende. Men inga av dem ser ut att
hindra
tradens
tillvaxt och naturliga
funktioner.

DDD OCH PANYrrFDDELSE
Forkolnade rester av ur.3J.drigaredwoodtrad star omgivna av sin avkomma. Dessa
trad spirade for arhundraden sedan fran
rotterna av modertradet, vars dod kanske
var den utlosande faktorn.
Fa andra barrtrad vaxer upp ur skott.
I ororda redwoodskogar ar detta en viktig
kalla till reproduktion. Manga dubbla eller
mangdubbla trad blir resultatet.
Redwoodtrad, som borjar som spada
planter, overlever battre i en jordman som
hernsokts
av eld, skogsbrander
eller
jordskred.

LJUSET - EN GRANS
FOR TILLVAXTEN
Kampen for ljuset ar andlos. Mindre
trad bara overleva dar taket av redwoodtrad bryts. Kalifomienlager, eller oregonmyrten visar sin livsvilja genom att vaxa
mot oppna rum. Manga faller slutligen
omkull. Men grenama stracker sig i sin tur
mot ljuset och blir till stammar.
Paminner aromen dig om en bekant
krydda och ett annat namn pa detta trad?

SKOGSBRANDER
OCH REDWOODTRAD
Skogsbrander kunde en gang harja ostort
i redwoodskogama.
Anhopningama
av
skrap gay upphov till intensiva brander,
och saren svartade de rafflade redwoodtraden - trots att de ej avsondrar nagon
kada. De mindre traden fordarvades.
Efter varje skogsbrand torkades den fuktiga karnveden ut av solljus och svampar.
Motstandskraften avtog, och utdragna eller
upprepade brander forvandlade saren till
h~. Traden dog nar det skyddande holjet
var borta och foll omkull da de inte hade
nagon kraft att sta uppratt,
Den sista skogsbranden svepte genom
Redwood Canyon omkring ar 1845.

LIVET I REDWOOD CREEK
I Redwood Creek firmer vi steelheadforeller och silverlax. Bada vandrar till
andra vatten for att lagga sin rom under
tiden for vinterregnen, efter ett uppehall
i norra Stilla Havet pa ett till tre ar. Laxen
dor, men forellema atervander ett andra,
tredje eller fjarde ar.
Obemarkta smafiskar har sitt tillhall i
viken under sitt forsta levnadsar.
De olika laxartema ar utmarkta barometrar som visar fohallandena i vattnet. De
forsvinner snabbt om f6roreningar upptrader.

EN CANYON FODS
Mount Tamalpais bestar till storre delen
av sedimentara bergarter som bildats som
avlagringar under vattnet av kalk - och
sandsten.
Dessa hojde sig en sista gang for att
bilda Coast Range: for cirka 12 miljoner
ar sedan. De darrned forbundna jordspanningarna gay upphov till frakturer och
erosionen var darmed ett faktum. Sa borjade Redwood Canyon, derma standigt
vaxande,
standigt
foranderliga
naturforeteelse.

REDWOOD CREEK
Tio kvadratmiles av Mount Tamalpais
forenas med Redwood Creek. Sommartid
ar vattenflodet helt ringa, men vinterregnen
och oversvamningama
forandrar
standigt viken och lamnar efter sig lager
av slam pa den jamna flodslatten.
Svalt, klart vatten. Nar kunde du sist
njuta av en sadan upplevelse?

VARLDENS HOGSTA Tl~AD
Redwoodtraden
ar varldens hogsta. I
Muir Woods overstiger de emellertid salIan 67 meter. Detta exemplar, som ar ett
av de hogre, hojer sig 73 meter over
marknivan,

Hjortar slinker tyst genom skogen liksom de sma froatarna, graekorrar
av olika slag. Oregonfinkar, gardsmygar och diverse trastar hjalper till att
fylla skogen med ljud nar de ivrigt letar i traden och bland skrap efter fron
eller insekter. Nar Redwood Creek varje ar fylls med regnvatten finns det
ocksa fisk bland djurlivet i skogen. Allt eftersom vattnet blir rent och klart
kommer forell och laxoring uppstroms fran Stilla Havet for att leka i parkens vatten.
En gang i tiden farms det svartbjorn i Muir Woods. Det fanns ocksa
grisselbjom, puma, jarv och alg. Alia forsvann nar civilisationen borjade narma
sig San Francisco-viken.
Manga redwoodtrad var kungar i skogarna langs kusten innan upptackarna anlande till den Nya Varlden. Innan vasterlanningen kom kande
indianerna till den djupa redwoodskogen;men den var inte nagon inbjudande
plats. Varfor bo i skogen nar varmare Stilla Havs-strander erbjuder ett bekvamare leverne?
Dramat om redwoodtraden och vasterlanningen utspelades i tysthet
nar Gaspar de Portola ledde sin expedition norrut fran San Diego i Fralsarens
och Spaniens namn. I slutet av 1769 observerade fransiskanen fader Crespi
nagra okanda trad i narheten av Monterey Bay och noterade. " ... mycket hoga
trad och roda till fargen ... de kallas Palo Colorado (roda trad) pa grund av
sin farg."
Redwood anvandes inte mycket fore den stora guldruschen 1848, da
Kaliforniens tillflode av pionjarer svallde till en flod, Land och timmer borjade
anvandas till byggnad och guldgravning. Redwoodtraden runt omkring San
Francisco forsvann forst, sedan kom turen till Marin County och tillgangliga
stand norrut langs kusten. Muir Woods skonades tack yare sin isolering. Dess
ode var ovisst varje gang den bytte agare tills slutligen den inkoptes av William
Kent fran Marin County. Ar 1908 skankte Kent Muir Woods till den federala
regeringen sa att skogen skulle bevaras och alia ha gladje av den. Han bad
att den skulle uppkallas efter John Muir (1838-1914), amerikansk forfattare,
naturvan och - beskyddare.
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... De liknar inte trad, de Iiknar andar. Stallena
dar de vaxer ar som spokenspokena av centaurer eller gudar. Traden reser sig med stolthet,
kraft och vardighet, som om de alltid hade funnits dar.
John Masefield
Engelsk houskald, 1930 - 1967

