+V}WWN}RWREXYVVIWIVZEX

+EQQIPWOSKQIH
jättesorkar
7}HIVSQ'EVPWLIQSGL8SQXIFSM9QIo
PMKKIV +V}WWN}RW REXYVVIWIVZEX QIH
Q]VEV SGL KEQQIPWOSK 1IH PMXI XYV
OERQERLmVQ}XEFMWEQIRR]OSQPMRK
M 7ZIVMKIW HNYVZmVPH 2mVQEVI WXER mR
WoLmVOERQERORETTEWXJoIROmRWPEEZ
ZMPHQEVOSGLSWX}VHREXYV

&MWEQL]HHSVRmVE
REXYVZoVHWFVmRRE

/SVZQSWWESGLHZmVKPYQQIV

Gå försiktigt när du närmar dig Grössjön, så kanske
du får se bisam simma i den grunda sjön. Bisam är
en stor sork som bygger kulliga hyddor. Det är en
nordamerikansk art, som planterades in i Finland
i början av 1900-talet. Därifrån har den spridit sig
söderut genom Sverige. Från fågeltornet har man
bra utsikt och kan under häckningsperioden få se
exempelvis svarthakedopping och sångsvan. Skogen
i reservatet är gammal. År 1997 brändes en del av
den för att ytterligare förstärka de höga naturvärdena.
Bränder är naturliga i våra barrskogar, och många
arter är beroende av att skogen brinner då och då.
Typiska skogsfågelarter som spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla och järpe trivs i reservatet.

För flera tusen år sedan låg havsstranden vid
Grössjön. Kalk från snäckskal i detta gamla hav
ÅVV[\ZWTQOMVS^IZ[WU[SITOZ][]VLMZUaZMVWKPQ
sumpskogen söder och sydöst om sjön. Kalken skaXIZOWLINZ]\[q\\VQVOIZNZMVZQSÆWZI1[]UX[SWgen växer klibbal, som är ovanlig i våra trakter. Stora
Blomstermyran är ett av kustlandets få näringsrika
kärr. Där trivs ovanliga arter som dvärglummer,
knagglestarr, piprensarmossa och korvmossa.
Yttertavle

*EOXESQ+V}WWN}R
Grössjön är ett kommunalt naturreservat. Området är 238
LIOXEV-VIWIVZEXIX½RRW¾IVEQEVOIVEHIWXMKEV+V}WWN}RVYRX
är 4 km och blåmarkerad. Bästa tiden för ett besök under året
är tidiga majmorgnar, när fågellivet vaknar i skogen.

,MXXE Följ Holmsundvägen 2,8 km från Strömpilen. Sväng
av vänster och fortsätt 800 meter upp till p-plats. Alternativt
följ Täfteåvägen förbi Tomtebo och sväng mot Yttertavle. Efter
en km ta höger på liten väg. Parkera vid stentippen och gå
vidare till dammarna där en markerad stig börjar.

Grössjön
Umeå
Stora Blomstermyran
TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Stig
Parkering

Holmsund

Eldplats
Fågeltorn
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