VÄLKOMMEN TILL
TÖRNSBÄCKEN
Törnsbäcken slingrar sig fram mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen. Här växer
gammal skog där träden fått växa nästan
ostört. Om du vill uppleva en naturskog
långt från civilisationen så har du kommit
till rätt ställe.
SKOG MED STORA VARIATIONER

Om du ser dig omkring ser du olika slags träd. Här
finns tall där det är torrare och granar i fuktiga stråk.
Men även några björkar och enstaka sälgar. Alla har
de olika ålder. En del är bara små plantor. Andra har
uppnått en ansenlig ålder upp mot cirka 150 år. Även
de döda träden lever. På dem växer rosenticka och

rynkskinn. Insekterna gnager av den mjuka veden.
Små plantor gror bra på de förmultnande liggande träden. Den här skogen sjuder av liv i alla dess former!
HÄR HAR BRANDEN HÄRJAT

Det finns spår från skogsbränder i hela området. I de
torrare områdena finns döda, stående träd, så kallade
torrakor. På vissa av dem kan man tydligt se spår efter
flera bränder.

Nattviol
(Platanthera bifolia)

SÄLLSYNTA VÄXTER

Här har några ovanliga arter sin hemvist. Den lilla
orkidén knärot finns här och den mer ståtliga
nattviolen. Även flera ovanliga lavar och svampar
kan hittas; lunglav, ullticka och stuplav.
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Lunglav
(Lobaria pulmonaria)

Reservatet har avsatts för att skydda det naturskogsartade området
med dess flora och fauna. Ändamålet är även att ge möjlighet till
naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur.
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FAKTA OM TÖRNSBÄCKEN

Bilväg

Bildades: 2015
Storlek: 80 hektar
Kommun: Falun
Läge: Området ligger knappt två mil norr om Enviken,
strax ovanför sjön Balungens västra strand.
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WWW.LANSSTYRELSEN.SE/DALARNA/NATURRESERVAT

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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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 grenar och kvistar i syfte att
göra upp eld.
• framföra motordrivet fordon på barmark
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande
svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
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