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Lilla Kroktjärnsberget

Kroktjärnsberget med utsikt mot Nafsen (till vänster), blockig terräng (till höger). Foto: Länsstyrelsen.

På Lilla Kroktjärnsberget växer en gammal
skog. Länge har den stått här och blickat
ut över bergets branter och de skogs- och
sjörika omgivningarna. Det går en liten stig
till bergets topp - välkommen på vandring
genom otämjd och vild natur!
En riktig gammelskog
Gran och tall är reservatets vanligaste trädslag,
tillsammans med asp, björk och rönn. Skogen är
gammal, de äldsta träden är flera hundra år. Här
finns tallar med uppemot 200 år på nacken. Om
träden kunde tala skulle de kunna berätta om forna
skogsbränder, kolare och skogshuggare med yxor.
Men några skogsmaskiner har de aldrig sett. Sedan
länge har skogen skött sig själv och träden har fått
dö av ålderdom. Det gynnar gammelskogens arter,
som idag blir alltmer ovanliga.
Spår efter fåglar
Många vildmarksfåglar är skygga och svåra att få
syn på. Men många lämnar tydliga spår efter sig.

Ser du en tall som saknar många av sina barr, är det
tjädern som varit framme och mumsat i sig. Den
tretåiga hackspetten lämnar hackspår i form av karaktäristiska ringar runt stammen på gamla granar.
Decimeterstora bohål i grova tallar och aspar är
gjorda av den stornäbbade spillkråkan.
Lavar, mossor och svampar
Tjärnar, bäckar, kärr och källdrag bidrar till att luftfuktigheten i skogen är hög och jämn. Det gynnar
en lång rad svampar och lavar. På murkna trädstammar växer sällsyntheter som laxticka, doftskinn,
stjärntaggning och gränsticka. På barken av gamla
aspar växer lunglav, stuplav och bårdlav och från
trädens grenar hänger violettgrå tagellav, broktagel
och garnlav.
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