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Aspen är ett ganska vanligt träd. Att det är vanligt skulle kunna
tolkas som att det inte är särskilt märkvärdigt. Men under en asps liv
spelar trädet en fantastisk och avgörande roll också för så många
andra arters liv, att aspen både är fantastisk och ovanlig i sin roll.
Boken ledsagar läsaren genom aspens liv och död och presenterar
mängder av naturens spännande personligheter som möts på och i

aspen.

Talesättet lyder att man inte ser skogen för alla träd, men man ser
inte heller alla träd för hela skogen. De enskilda individerna eller
arterna av träd är inte för alla människor lätta att urskilja i skogens
helhet. Ett undantag är faktiskt aspen som åtminstone på höstarna

sticker ut och är mycket lätt att urskilja tack vare bladens klara färger
som på långt håll lyser i landskapet. För oss som arbetat med denna
bok är aspen också ett av de träd som särskiljer sig från de andra på
grund av rikedomen av mångfald som lever på, i och omkring trädet.
Att bidra till att ytterligare synliggöra aspens särart och betydelse i

landskapet, är syftet med denna bok.

Detta är en uppföljare till boken Sälg: livets viktigaste frukost (2009
[2011]) som skrevs av Bengt Ehnström i Nås, författare, naturvårdare

och skalbaggespecialist, och illustrerades av den skicklige



illustratören Martin Holmer i Vendel. Samma konstellation har denna
gång fokuserat på aspen och dess mångfald.

Titeln Asp: darrar min asp, myllrar min värld är inspirerad av Astrid
Lindgrens bok Spelar min lind, sjunger min näktergal för dallrar och
myllrar är just vad aspen gör. Ett stort antal fjärilar, fåglar, lavar,
mossor, skalbaggar och steklar, för att nämna några, trivs på och i
aspen under dess levnadscykel. Precis som sälgen fungerar aspen
som en biologisk knutpunkt för andra organismer. Om det finns fler
aspar i landskapet, och särskilt äldre sådana, bidrar det till en rikare

miljö.

Texten illustreras av en mångfald av akvareller som visar på det
omfattande liv och biologiska myller som aspen bidrar till. Ett
landskap med fler aspar av olika storlek och ålder innehåller och

gynnar betydande naturvärden och en rik biologisk mångfald. Denna
bok ger en inspirerande introduktion till alla som vill måna om

landskapets aspar.

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Centrum för
biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet har gemensamt

skapat förutsättningar för att producera denna bok med Bengt
Ehnströms kunskap om kryp i form av text och Martin Holmers i

illustrationer av alla krypen.
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