KJERNEBITER - en karakterart for bøkeskog, hekker i Bokemoa

PORSELENSHATT vokser bare på stammer og greiner av bøk

LANDSKAPS
VERNOMRÅDE

BOKEMOA
FORMÅL
Formålet med vernet er å bevare et
stort og fint utformet bøkeskogbestand
som er preget av parkmessig behandling.
EN DEL AV RAET
Landskapsvernområdet ligger på en
arm av Raet, den store moreneryggen
som ble avsatt langs iskanten på slutten
av siste istid. Da isen trakk seg tilbake
og landet steg, foregikk dette i rykk og
napp, og strandvoller ble dannet i flere
nivåer. Slike strandlinjeterrasser finnes
det flere av i Bokemoa. Du krysser noen
av dem på stien fra fylkesveien til Festplassen.
UNGT TRESLAG I NORGE
Bøk var et av de siste treslagene som
kom til Norge etter istiden, kanskje som
et resultat av forbindelsene vikingene
hadde med Danmark. Treet etablerte
seg først i Vestfold, og har stadig sitt
kjerneområde her, men sprer seg langsomt mot nord og vest.

BØKEKREFTKJUKE - en spesialist på døde bøkestammer

SKYGGER UT KONKURRENTENE
Bøk er en art som når den først er
etablert, skygger ut andre treslag.
Kronene danner tette bladverk, og bare
noen få planter kan vokse i det sparsomme lyset som trenger ned til skogbunnen. Hvitveis og andre vårplanter
“skynder seg” å blomstre, før kronetaket
lukker seg over dem.
SOPP, LAV, MOSER OG INSEKTER
Selv om bøkeskogen er fattig på blomsterplanter, kan den være rik på sopp,
lav, moser og insekter. Ikke minst gir
store, gamle trær og døde stammer et
mangfold av livsmiljøer for disse
gruppene. Særlig sopp og insekter
bidrar til å bryte ned veden og frigjøre
plantenæringsstoffer til ny vekst.
MER ENN 100 SOPPARTER
Soppfloraen i Bokemoa er godt kjent
med over 100 registrerte arter. Mange er
funnet på grove stammer i lommer av
skogen. Flere er sjeldne, slike som
porselenshatt og bøkekreftkjuke.

SYMBIOSE
I tillegg til sopp som vokser på stammer
og stubber, finnes en rekke jordboende
arter som lever i symbiose (samliv til
gjensidig nytte) med bøkerøtter. Flere er
økologiske spesialister som bare finnes i
bøkeskog, for eksempel bøkeriske og rød
bøkekremle.
FUGLELIV
Bokemoa er en oase for fuglene. Kom hit
en solfylt dag i mai, og hør et flerstemt
kor av rødstrupe og bøksanger, svarttrost, rødvingetrost og bokfink! Kjernebiteren er også en karakteristisk art, som
gjerne henter kirsebærsteiner i hagene
omkring og knekker dem med 50 kilos
kraft!
AVHENGIG AV SKJØTSEL
For å bevare skogens karakter, er det
nødvendig med skjøtsel. En viktig målsetting er å videreføre variasjonen i skogbildet. Grove, gamle trær skal bevares så
lenge som mulig, samtidig som det
legges til rette for nye bøkegenerasjoner.
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Bladverk av BØK med ung frukt

Bokemoa
skole

Bokemoa - en grønn lunge for planter, dyr og mennesker

VERNEFORSKRIFTEN
Bokemoa landskapsvernområde ble opprettet i medhold av naturvernloven
ved kgl.res. av 13. juni 1980. For området gjelder blant annet følgende
bestemmelser:
Alle inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller skogbildet er
forbudt, bortsett fra drift og vedlikehold av Festplassen, eksisterende veier,
luftledninger og lysløype.

I Vestfold er 110 områder og objekter (geologiske forekomster og trær) vernet etter
naturvernloven. I tillegg er det foreslått ca. 40 nye verneområder langs kysten.
Medregnet disse vil ca. 2 % av fylkets landareal ha vernestatus. Formålet er å ta vare
på sjeldne, sårbare, urørte og typiske naturtyper, landskap, plante- og dyrearter.
Bokemoa landskapsvernområde er et av 8 verneområder i fylket der ulike
utforminger av bøkeskog er en viktig del av verneformålet. Øvrige områder ligger i
Larvik (4), Sandefjord (1), Re (1) og Holmestrand (1) kommuner.

Motorisert ferdsel er forbudt bortsett fra på eksisterende veier og i
forbindelse med drift og vedlikehold av lysløype.
Henleggelse av avfall er forbudt.
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