
NATURRESERVAT

I många områden kring Rättvik fi nns det kalk i berget.
Och i våtmarkerna fi nns grundvattnet nära markytan. 
Tillsammans skapar vattnet och kalken en frodig grönska. 

Här kan du ströva fritt - upptäck naturen och naturreservatet!

VÄLKOMMEN TILL MORÄNGET

Guckusko–Cypripedium calceolus

Syftet med reservatet är att skydda och bevara 
områdets naturvärden. Skogen skall i vissa delar 
få utvecklas fritt mot urskog, i andra delar skötas 
måttfullt för att gynna guckuskon och övriga 
naturvärden knutna till halvöppen sumpskog. 
Området ingår i Natura2000, EU:s nätverk för 
skyddad natur. Naturreservatet förvaltas av 
Länsstyrelsen. 

Fakta om Moränget
Bildades: 1999
Storlek: 30,5 hektar
Kommun: Rättvik
Markaägare: Staten genom Naturvårdsverket

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• Skada växande eller döda – stående eller 
omkullfallna – träd, stubbar och buskar.

• Gräva upp eller plocka växter, mossor, lavar 
och vedlevande svampar.

• Framföra motordrivet fordon. §

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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2. Runt de blöta slåttermarkerna breder skogen ut sig.
En frodig granskog med många blommande växter. 
Tidigt om våren blommar tibasten. 
Små rosa blommor på bar kvist, underbara att se. 
Och markerna täcks av blåsippor. 
I sensommarens värmedaller ståtar
Kung Karls spira ute på myrmarkerna.

1. Många orkidéer gillar kalk.
Här i Moränget kan du bland annat se guckuskon.
De blommar som bäst i juni-juli.
Blommorna ser ut som en sko eller toffel. 
Små bin lockas in i blommorna
för att pollinera blomman.
Njut av blommans prakt på plats 
- liksom alla orkidéer är de fridlysta
och får inte plockas.
Guckuskon är Sveriges största orkidé. 
Ordet gucku är ett dialektnamn för gök. 
Kanske du kan höra göken här?

3. Här slog bönderna hö 
för att få foder till djuren.
Men slåttern upphörde,
och länge stod kärren orörda.
Nyligen har Länsstyrelsen börjat sköta
markerna med slåtterbalk.
Slåtter är bra för många arter i kärret.
En varm dag kan du njuta 
av fjärilar och andra fl ygfän.
De fl yger i de öppna markerna i solvärmen.

Kung Karls spira
– Pedicularis sceptrum-carolinum

TIBAST
Observera att hela växten är mycket giftig!
Daphne var enligt den grekiska mytologin en blyg 
nymf. Vid ett tillfälle blev hon förvandlad till ett 
lagerträd. Då tibastens blad liknar lagerträdets, 
valde Linné att uppkalla tibasten efter den blyga 
nymfen.
Mezerum kommer från arabiskans mezeriyn, som 
betyder döda. Det är för att hela växten är mycket 
gifi tg.

Tibast 
– Daphne mezereum
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