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här kan du också få se gråspett, järpe, mindre hackspett och spillkråka. Har du tur kan du känna doften
av doftticka, som också kallas nordlig anisticka. För
den skarpsynte avslöjas kortskaftad ärgspik på en
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Titta riktigt nära på trädets ved och bark. På grova
och solbelysta tallar kanske den ovanliga reliktbocken
har lämnat sitt ytliga gnag och rödfnasiga bajs.

I Tjäderberget finns skogar med mycket höga
naturvärden. Skogen är påverkad av brand i nästan
hela reservatet. Som mest har forskare räknat sex
övervallningar efter bränder i en levande tall. En
övervallning – ett brandljud – är en skada i tallen,
orsakad av brand. Ny ved övervallar så småningom
skadan i trädet. 2007 genomförde länsstyrelsen en
naturvårdsbränning i området. Innan det är den
senaste branden daterad till år 1888.
Branden är ett naturligt inslag i nordliga barrskogar och en förutsättning för att inte tallen så
småningom ska trängas undan av gran. En del av
barrskogens växt- och djurarter är helt beroende av
att skogen brinner då och då. Därför naturvårdsbränns mindre delar av Tjäderberget.

Ekorrträsk

Vitberget
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utan här är det verkligen vildmark. På länsstyrelsens
hemsida hittar du koordinater till åtta besöksvärda
platser i reservatet. Punkterna visar dig till natursköna
rastställen, läckra granskogar, tält- och utsiktsplatser.

Spoludden

Tjäderbergets
Naturreservat

InreKroksjön

Lycksele

,MXXE Reservatet genomkorsas av kommungränsen mellan Lycksele och Vindeln. Flera skogsbilvägar ansluter till reservatet. Från E12 går en
skogsbilväg upp till Vitberget ca 19 km SO Lycksele.
Mellan Innersjön och Ekorrträsk går en skogsbilväg
söderut till Inre Kroksjön och Spoludden i reservatet.
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