Välkommen till Fullsta

N

Här kan du vandra bland vackra lövträdshagar,
enbackar och älvängar. Det natursköna Fullstaområdet
har ett rikt växt- och djurliv tack vare att det under
lång tid har betats och slåttrats.
Betesdjur håller markerna öppna och ger arter som
vill ha ljus och mindre konkurrens en chans. Läget vid
Dalälven påverkar också då strandängarna årligen blir
översvämmade och träd och sly hålls borta.
Gräns mellan nord och syd
Dalälven brukar kallas den naturliga Norrlandsgränsen
och här går den norra gränsen för utbredningen av ek.
Här möts arter med nordlig utbredning, t.ex. åkerbär
och arter med sydlig utbredning, t.ex. blåsippa. Båda
arterna finns i reservatet, men utanför Dalälvsområdet
påträffas de sällan på samma ställe.

Gamla lövtrad och ett rikt fågelliv
De gamla träden är hem åt ett myller av insekter och ovanliga
växter. I gamla aspar trivs bland annat aspfjärilen.
Fågellivet i Fullsta är rikt. Under vår och höst rastar änder,
gäss och vadare om vattenståndet är tillräckligt lågt. Vissa
år häckar även såväl den sydliga arten kattuggla som den
nordliga arten slaguggla. Året runt går det också att få syn på
havsörn i området.

Reservatsgräns
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Det öppna landskapet i Fullsta inbjuder till trevliga
promenader. Här finns en hel del gamla ekar och aspar
som är hem åt många intressanta växt- och djurarter.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
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störa djurlivet
medföra ej kopplad hund
göra upp eld
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar, ta frö och att
skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva
upp örter, gräs, mossor eller lavar
●● plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
●● tälta eller förtöja båt mer än ett dygn
●● framföra motordrivet fordon.

Naturreservatet Fullsta bildades 1984 och är 53 hektar stort. Det
har bildats för att bevara områdets vegetation och djurliv samt att
hålla kulturlanskapet levande genom bete av hagar och ängar.
Marken ägs av staten och förvaltas av Länsstyrelsen.

Området ingår i EU:s
ekologiska nätverk
av skyddade områden, Natura 2000.

www.lansstyrelsen.se/dalarna
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Varierad flora
I hagarna och på strandängen växer bland annat
de betesgynnade växterna svinrot och strandviol. I
strandkanten växer svärdslilja, sprängsört och den
ovanliga arten bågsäv.
Under sommarlågvattnet torrläggs älvängarnas
lerbottnar. Det ger plats åt en för området speciell flora.
Här trivs bland annat de oansenliga arterna ävjebrodd, och
ävjepilört.
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