Välkommen till Tornskogen!
Det är inte ofta som så fin och varierad natur
är så lättillgänglig som här i Tornskogen vid
sjön Näsnaren. Trollsk barrnaturskog, sällsynta svampar, en av Sörmlands finaste
fågelsjöar, utsiktstorn och en mysig grillplats
inom några minuters promenad från Katrineholms centrum. Varmt välkommen hit.
Höga naturvärden

Tornskogen är ingen vanlig skog. Den börjar alltmer att
likna en riktig naturskog med olikåldriga träd, mycket död
ved och väldigt många olika arter av t ex mossor, lavar och
svampar. I Tornskogen får du uppleva en genuin sörmländsk barrskog med höga naturvärden. Naturvärden som
förstärks ju äldre skogen blir. Här växer till exempel tallticka på tallar som är minst 150 - 200 år gamla och trådticka på döda granstammar och stubbar.

I de gamla granarnas grenverk vistas ofta kungsfågeln som är
Europas minsta fågel. Är det svårt att få syn på den får man
nöja sig med att lyssna efter det svaga gnisslande lätet. Spillkråkan som är Europas största hackspett uppehåller sig också i
området och det finns gott om träd med uthackade bohål. Alla
dessa arter visar att Tornskogen är någonting alldeles särskilt
fint och att naturen här är väl värd att skydda.
Näsnarens fågelliv är rikt och mycket spännande med spektakulära arter som havsörn och den kontroversiella skarven. Vid
Tornstugan kan du med lite tur uppleva dem och många fler av
sjöns fåglar på nära håll - men ta med en kikare om du har.
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I sumpskogen närmast Näsnaren är skogen lite yngre.
Glasbjörk och klibbal är de vanligaste trädslagen. På nedfallna aspstammar kan man ibland få se den vackra
kandelabersvampen. Här växer det också lite fler örter än i
barrskogen - till exempel strandlysing och ormbär med de
fyrklöverlika bladen.
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Tornskogen och hela sjön Näsnaren ingår i det europeiska nätverket för skyddsvärd natur - Natura 2000. Det betyder att här är
det naturen som är viktigast och den ska få utvecklas under
mycket lång tid framöver.

Ormbär

Om du rapporterar in de djur– och växtarter du hittar i Tornskogen och vid sjön Näsnaren till www.artportalen.se så kan andra
som vill besöka området se vilka arter som finns här och så hjälper du dessutom den biologiska forskningen ett litet steg framåt.

En bred och lättgången stig löper genom området mellan P-platsen
och Tornstugan för att underlätta besök och naturpromenader. Det
är även möjligt att ta sig fram längs stigen per cykel och med hjälp
av rullstol. Skogen utanför stigarna har förstås lite mer upplevelser
att erbjuda och alla som kan och törs bör besöka den. Varför inte
plocka lite bär eller svamp. Vissa år är det väldigt lätt att fylla sin
korg här.
Vid Tornstugan vilar du kanske en stund, grillar och tar en fika
medan du njuter av sjöutsikten och fågellivet. Tornstugan erbjuder
alltid en fin utsiktsplats för dig som vill skåda fågel. För rullstolsburna finns en ramp och ett upphöjt trädäck. Ta kontakt med kommunen eller ornitologiska föreningen för stugans öppettider.
Vid stugan kan du också läsa mer om
fågellivet i sjön Näsnaren.
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
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