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Lilltupptjärnen

Lilltuppen

Lilltuppens
naturreservat
Reservatsgräns
Informationsskylt
Efter en brand vallar tallen över den
skadade veden med ny bark.

Tallört (Monotropa hypopitys).

Stig

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus).

Bilväg

Väldiga block med mossa som mössa. Svarta stubbar med berättelser om historiska bränder
och mystiska växter utan klorofyll. Välkommen till en artrik värld bland tall, gran, lav och mossa.
Skogen brann här för över hundra år sen. I brandens
spår växte asp och sälg upp – en lövbränna. En del av
lövträden står kvar än idag. Granen har vuxit upp efter
branden medan en del tallar har överlevt eldens lågor
tack vare den tjocka barken. Kolsvarta stubbar och
brandljud, ett ärr i tallens bark, vittnar om brandens
framfart. Västerut blir marken blötare i myrmarken
och i norr finns den lilla Lilltupptjärnen.
BRIST PÅ SKOGSBRAND

Skogen i Lilltuppen behåller sin artrikedom bäst på egen
hand. Däremot kan delar av området komma att skötas
med så kallad naturvårdsbränning, då länsstyrelsen
bränner av delar av skogen. Elden är en naturlig del
av våra skogars kretslopp, den omformar och skapar
livsmiljöer som många av skogens arter behöver för att
överleva.

www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Det råder idag brist på bränd skog eftersom vi sedan
lång tid tillbaka har kunnat släcka de skogsbränder som
uppstått.
SÄLLSAM OCH VACKER PARASIT

På din vandring upp och nerför de två höjderna i
Lilltuppen kanske du möter den vita tallörten. Det är
en decimeterhög växt som lever som parasit på tallens
rötter. Därför kan den klara sig utan växternas gröna
klorofyll och stå där lite spöklikt i vitt.
HITTA HACKSPETTENS SPÅR!

I de gamla granarna är det perfekt för den tretåiga
hackspetten att leta smaskiga skalbaggslarver. De finns
under barken. Hackspetten lämnar också ringformade
spår runt om på granstammarna. Där har den hackat
efter gransav som den suger ut från trädet.
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FAKTA OM LILLTUPPEN
Bildades: 2017
Storlek: 33 hektar
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Läge: cirka 10 kilometer nordväst om Enviken

Sämre bilväg
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I RESERVATET FÅR DU INTE:

• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar
och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre,
torra kvistar i syfte att göra upp eld
• framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark
Utan länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald genom
att skydda ett område med äldre brandpräglad barrskog, block- och
bergmiljöer. Förekommande ekosystem ska utvecklas i en naturlig
process. Förekomsterna av rödlistade arter ska bevaras i livskraftiga
bestånd.

Mer information:
Tel. 010-225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller
samla in djur (tex insekter),
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
arrangemang.
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