NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Orkarebäcken

I den gamla och kalkrika skogen trivs många sällsynta arter. Bland
alla granar och tallar hittar du även lövträd som asp, björk och al.
Ge dig ut på upptäcktsfärd bland mängder av spännande svampar,
lavar och mossor. Håll utkik efter lämningar från gruvbrytningens tid.

Sällsynta mossor
Den orörda skogen har en hög och jämn luftfuktighet.
Här trivs många lavar och mossor som har svårt att klara
sig i dagens skogar som sköts för virkesproduktion. På
fallna murknande granstockar (lågor) växer till exempel
långfliksmossa och den ovanliga lilla vedtrappmossan.
Många sällsynta, vedlevande mossor behöver grova lågor.
Klenare lågor blir snabbt överväxta av marklevande
växter, som då skymmer solen för de kortväxta mossorna.
Spår av odling
Den äldsta skogen i reservatet finns öster om kraftledningen. Väster om ledningen ligger grunden efter ett
torp, Lövfallet. Här är skogen yngre, troligen uppväxt
sedan torpet övergavs. Gamla stigar, odlingsrösen och
igenvuxna åkerytor påminner fortfarande om en tid då
skogarna var befolkade på ett helt annat sätt än idag.

Gruvrik trakt
Naturreservatet ligger i en gammal bergslagsbygd.
I omgivningarna finns många lämningar efter gruvbrytning, däribland Lövfallagruvorna och Svarthyttegruvorna. Vid Svarthyttan finns också en masugnsruin.
Inom reservatet finns ett mindre område med skärpningar, det vill säga spår efter provbrytningar efter värdefulla malmer.
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Många taggsvampar
Marklevande taggsvampar är ett typiskt drag för kalkrika, äldre barrskogar. I Orkarebäcken kan du hitta såväl
dofttaggsvamp och zontaggsvamp som gul taggsvamp.
Andra spännande svampar är den lilafärgade violspindlingen och den mer oansenliga men sällsynta grangråtickan. Kalkbarrskogen är även mycket örtrik, med
högvuxna och frodiga arter som trolldruva, vårärt och
ormbär. En av vårens mest älskade blommor, blåsippan,
hör också till de kalkgynnade arterna.

Till vänster Lövfallagölen, till höger ett av
alla gruvhål i området. Foto: Rolf Wedding
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Förutom övrig gällande lagstiftning
är det i reservatet inte tillåtet att:

Reservatsfakta

•

bortföra eller skada döda träd eller träddelar,

Areal: 45 hektar

•

göra upp eld annat än på eventuellt angiven plats,

•

samla in mossor, lavar och svampar som växer på
träd och ved

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt
Strängnäs stift

Vägbeskrivning
Naturreservatet Orkarebäcken ligger en dryg mil söder om
Rönneshytta i Askersunds kommun. Från väg 50 sväng av
mot Rönneshytta och kör 8 km (förbi Rönneshytta) och sväng
sedan av åt höger mot Önnabo men ta till höger efter ca
450 meter. Kör sedan i knappt 5 km sedan är du framme vid
reservatets parkering.
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Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen, telefon 010-224 80 00.
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

