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I Getapulien ligger ensliga myrar sida vid sida 
med karga tallskogar. Det är ett av få större väg-
lösa skogs- och myrområden i Örebro län. Här 
finns myrens alla växter och djur. I reservatet finns 
speciella fjärilar. Orrarnas spel och ljungpiparens 
rop förstärker vildmarkskänslan.

Växter och fjärilar som gillar myrar
Terrängen är bitvis småkuperad med mindre blockan-
samlingar, urbergshällar och ett myrlandskap som dof-
tar av skvattram. På de näringsfattiga myrarna växer en 
mycket specialiserad flora. Förutom skvattram växer 
bland annat tranbär, sileshår och tuvsäv. Tuvsäven 
blommar tidigt på våren och är då orrens favoritmat. Är 
du här under sommaren kan du hålla utkik efter fjärilar.
Svavelgul höfjäril, violett blåvinge, starrgräsfjäril är 
alla arter som allra helst håller till i skogskanten till 
myrmarker. De övervintrar alla som larv för att på 
våren förpuppas och sedan förvandlas till fullbildad fjä-
ril lagom till sommaren.

Motorsurr?
I naturreservatet möter du ett rikt fågelliv. Tidiga vår-
morgnar kan du bli vittne till orrarnas och tjädrarnas 
spektakulära lekar. Ljungpipare, grönbena, fiskgjuse 
och nattskärra är några av alla andra fåglar som trivs 
här. Nattskärran håller sig väl dold men känns 
främst igen på sin speciella sång som närmast 
liknar ljudet av en moped på avstånd. 

Sällsynta lavar och svampar
Skogarna i västra delen av reservatet växer på 
karga hällmarker, medan det i öster gränsar mot 
en hedliknande tallskog på sandmark. I den 

100-200 åriga skogen finns enstaka 300-åriga gammel-
tallar. De äldre träden hyser många sällsynta lavar och 
svampar och mossor, som tallticka, vedticka, blåmossa, 
grynig blåslav och garnlav. Typiska för området är även 
en rad olika taggsvampar. Håll utkik bland träden efter 
brandljud. Så kallas nämligen såren som bildas på stub-
bar och trädstammar vid skogsbränder. Före 1900-talet 
var skogsbränder mycket vanligare än idag och skogen 
kunde brinna flera gånger per århundrade.

Minnen från bergsbrukets tid
Bergsbruk och järntillverkning har under flera hundra år 
var den viktigaste inkomstkällan för traktens befolkning. 
Järnbruket Gammelbo hade flera hyttor och hammare, 
exempelvis den i Nyhammar väster om reservatet. Kol 
och virke från skogarna gick åt i stora mängder. Idag 
minner talrika kolbottnar i traktens skogar om gamla 
tiders tillverkning av träkol i kolmilor. Namnet Getapu-
lien, ursprungligen get-Apulien, uppstod först som ett 
skämtsamt namn på ett område i Småland, vars magra 
och steniga marker passade bäst för getter och påminde 
om det Italienska Apulien. Någon gång senare kom 
denna magra myrmark i Bergslagen att få samma namn.

Reservatsfakta
Beslutsår: 2010
Areal: 995 hektar 
Ramsar: området ingår i den globala  
naturvårdskonventionen Ramsar
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
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I naturreservatet är det förbjudet att:
• gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan 
eller fast naturföremål
• framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt 
upplåten väg
• rida på markerade vandringsleder
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller 
omkullfallna träd eller buskar
• skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter 
såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
• utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, 
affisch eller att snitsla spår
• utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad 
tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
• utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvi-
sad plats

Men det är tillåtet att:
• plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej 
fridlysta eller rödlistade arter.

Vägbeskrivning
Naturreservatet Getapulien ligger i Lindesbergs kommun, ca 17 
km nordost om Lindesberg och strax söder om Grimsö forsk-
ningsstation.
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