
EINESTÅANDE
EDELLAUV-
SKOG

Ved URANES, 
på grensa mot
Kvam, ligg ein
av dei mest
storslåtte edel-
lauvskogane 
i Hordaland.
Grøderik-
dommen kjem
av fyllitt og
glimmerskifer 
i berggrunnen,
kombinert med
godt klima.
Langs fjorden
er sommaren
varm, men ikkje
for tørr, og 
vinterstid er det
ikkje for kaldt
for frostvare 
planter. 

Ved Uranes
veks ei lang
rekkje tre-

slag,og variasjons-
rikdommen er
uvanleg stor. Spe-
sielt lind trivst godt
– større lindeskog finst ikkje i fylket. Linda
veks både i steinur og der det er djup, god
mold. Vegetasjonen på skogbotnen har òg
eit stort mangfald, med fleire sjeldne artar.
Orkidéar veks spreidd, slik som stortviblad,
vårmarihand og fuglereir.

I øvre delen av lia er det mykje alm,og der-
til fleire høgstaudar. Dette er urter, gras og
bregnar som kan bli svært høge; typiske i så
måte er stornesle, kvitsoleie og strutsveng.
Høgstaudane veks på djup
jord,spesielt ved bergrota,der
det ofte er rikeleg med vatn.
Høgt oppe i lia kan det vera
godt med fukt i jorda, sjølv
etter periodar med lite ned-
bør om våren. Snøsmeltinga
frå fjellet syter for sildrande
vatn nedover
berget. Lerke-
spore og mos-
kusurt er mel-
lom dei første
plantene som
blømer i april,
men særleg van-
lege er dei ikkje.

Ved Uranes
finst det løype-

strenger, gamle styvingstre og slåtteteigar,
endåtil høgt oppe i lia. I eldre tider var så-
leis dette området ein viktig utmarksressurs.

Frå april til juni er fuglesongen intens.
Gjerdesmetten, Noregs minste fugl, er mel-
lom dei som syng sterkast. Ras og stein-
sprang i lia har auka tilgangen på daude og
naturleg uthola tre. Derfor er spettmeis og
andre meiser særskilt vanlege her. Gran-
songaren syng ustanseleg frå dei
høgaste lauvtrea. I utlandet lever
han helst i granskog (derav nam-
net),men på Vestlandet finst knapt
nokon annan fugl som er sterkare
knytt til edellauvskog.
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turt
vårerteknapp Frå Uranesskogen. (Svein Nord)

Frå Lussand mot Håfjell. I den lune lia under Håfjell og to kilometer utover fjorden ligg Uranes naturreservat med den
rike edellauvskogen (til venstre på biletet). (Svein Nord)

På djup, næringsrik og fuktig jord høgt oppe 
i edellauvskogen veks kvitsoleia. (Bjørn Moe)

NATUR-
RESERVAT

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Hengende hager T138


