Värdefull skog
Gessi är ett av sex naturreservat som bildats i norra Venjan under 2007. I den här delen av länet ﬁnns värdefull skog som bitvis
är urskogsartad och har höga naturvärden. De andra reservaten i
Venjanområdet heter Nordbläster, Gåstjärnskölen, Hartjärnsberget,
Skärmyren och Ålderﬂjot.

Gessi

Lunglav
Lobaria pulmonaria

Lunglav är en av
de största lavarna i
Sverige. I gynnsamma
lägen blir den ﬂera
decimeter i diameter.
Vid regn eller hög
luftfuktighet är laven
vackert mörkgrön.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
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Tavlans plats

Sjöar och vattendrag

Reservatsgräns

Våtmark

Bilväg

Skogsmark

skada växande eller döda – stående eller
omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
framföra motordrivet fordon i terrängen –
gäller både barmark och snötäckt mark,
med följande undantag: framförande av
skoter på markerad skoterled på snötäckt
mark
gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar eller samla in djur.
genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

500 m

Gessi naturreservat bildades 2007 och är 34 hektar stort. Det
har bildats för att bevara naturskogarna med dess unika arter
och för att tillgodose friluftslivets behov av områden.
Marken ägs av staten och
förvaltas av Länsstyrelsen.
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Lill-Dystamnet
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Intressant flora
I den nordvästra delen är skogen riktigt intressant. Sjön Gessi och
den lilla bäcken gör granskogen riktigt frodig. Här ﬁnns ﬂera intressanta och skyddsvärda arter, till exempel lunglav, bäcksidenmossa, solfjäderlav och nordlig nållav.
I naturresrevatet ﬁnns också en hel del död ved, både liggande
granlågor och stående talltorrakor. Död ved är hem åt en mängd
olika svampar, lavar och insekter som är ovanliga i dagens skogslandskap.
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Välkommen till Gessi

I det här lilla naturreservatet ﬁnns en gammal barrblandskog omgiven av våtmarker. Mot öster övergår granskogen till en tallskog
på de torrare höjderna.

