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Ett fallet träd, en så kallad låga. Döda träd är basen för mycket av 
livet i urskogen. Klibbticka är en vanlig art och  brukar vara den 
första tickan som visar sig på döda granar. 
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Besökaren behöver inte gå många 
meter in i reservatet förrän stigen letar 
sig runt nedfallna träd. Här ska naturen 
ha sin gång och vandraren får anpassa 
sig. Stormen Gudrun 2005 fick många 
träd på fall och tvingade fram en viss 
nysträckning av Östgötaleden och 
stormen Per fällde ytterligare träd. 

Trädens medelålder är beräknad till 
180 år, så redan när området skyddades 
år 1923 måste skogen ha varit impone-
rande. Idag präglas den av mycket grova 
tallar och granar, men det finns träd i 
alla åldrar. Som du kan se är granen helt 
dominerande bland de yngre träden, 
vilket är naturligt i barrskogar som inte 
brunnit på länge. 

Det mest påfallande är kanske ändå alla 
döda träd. Så här ser det alltså ut i en 
skog utan skogsbruk. Spännande eller 
skräpigt? Skillnaden är dock mycket 
mer än en utseendefråga. Den döda 
veden är basen för mycket av livet i 
urskogen. Här har svamparna en nyck-
elroll genom att bryta ner trä och bana 
väg för en stor mångfald av vedlevande 
insekter, främst skalbaggar. Säby Väs-
terskog är fristad för vedsvampar som 
hör urskogen till och därför är mycket 
ovanliga i brukade skogar. Bland dem 
hittar vi arter som ulltickeporing, gul-
poring, ostticka och rosenticka.

Säby Västerskog nås från vägen mellan Bjärka-Säby 
och Bestorp. Omkring 1 km söder om Bjärka-Säby, 
vid slåtterängen, är det skyltat ”Naturreservat” till 
vänster. Följ skyltningen till parkeringen vid reser-
vatet. Säby Västerskog ligger längs Östgötaleden 
mellan Bjärka-Säby och Sätravallen.

En riktig trollskog som ger en 
skogsupplevelse utöver det vanliga. 
Naturreservatets gamla barrskog är 
en av ytterst få i kommunen som kan 
aspirera på beteckningen urskog.
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