Välkommen till Långsjöskogen
I Långsjöskogens naturreservat finns en promenadvänlig
blandskog med gamla och
resliga träd. En hel del lövsnår bidrar till ett rikt fågelliv. Här är fågelsången en försommarmorgon väl värd att
lyssna till.
Militärt övningsområde
Förr var skogen ett militärt
övningsområde och det har
gett området en unik prägel.
Terrängen bär tydliga spår
av militär verksamhet som
löpgravar, värn och annat. De
många fantasieggande skyttegravarna kan väcka upptäckarglädje både hos stora
och små.
Höga naturvärden
Tibast, Daphne mezereum
Skogsbruk har inte bedrivits
Tibasten blommar tidigt på våren
på lång tid, så skogen har utpå bar kvist. Blommorna har en
behaglig vaniljliknande doft. Hela
vecklat höga naturvärden.
växten är mycket giftig
I Långsjöns naturreservat
häckar bland annat de mindre
vanliga fågelarterna skogsduva och mindre hackspett.
I reservatet finns det också gott om större hackspett.
På våren blommar blåsippor och tibast i granskogen. Här
finns även de ovanliga växterna blåtry, skavfräken och vitfryle. I reservatet växer också en hel del ormbär och nejlikrot. Och längs Långsjöns stränder finns en bra livsmiljö för
snok.
Vid sjöns norra ände finns en badplats. Därifrån når man
flera olika stigar i området.
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Snok, Natrix natrix

Snok är den största av våra ormar och kan bli upp till 140 cm lång. Det
är lätt att skilja på snok och huggorm då snoken oftast har gula fläckar
på nacken och mörka prickar på ryggen. Snoken är inte giftig och är,
som alla andra grod- och kräldjur, fridlyst.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

§

•• skada växande eller döda träd, stubbar 		
och buskar,
•• framföra motordrivet fordon utom på 		
vägen till badplatsen,
•• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar eller samla in djur.

Långsjöskogens naturreservat bildades 2008 och är
37 hektar stort. Det har bildats för att bevara en skog
med hög naturkvalité, stora träd av olika arter och
ett rikt växt- och djurliv.
Marken ägs av staten och
förvaltas av Länsstyrelsen.

www.lansstyrelsen.se/dalarna

Illustrationer: Skogsduva – Magnus von Wright ur Svenska fåglar, efter naturen och på sten ritade; Tibast – C. A. M. Lindman ur Nordens flora; Snok – Sören Holmqvist		

Kalven

Columba oenas
Förr var skogsduvan
Sveriges vanligaste duva,
men har minskat i antal
p.g.a. brist på lämpliga
miljöer. Fågeln föredrar
skogar med gamla lövträd.
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