Välkommen till

MÄSEL NLED EN

Att se vid Mäseln
Däggdjur:
Älg, rådjur, hare, grävling, och räv är ganska vanliga.
mård, mink och vessla finns också men ses inte så
ofta.
Fåglar:
Ett 80-tal arter häckar i området. Under en vårpromenad kan man träffa på minst 40 av dem.
I sjön lägger man bland annat märke till: Fiskmås,
fisktärna, skäggdopping, gräsand, knipa och
kanadagås.
Tillgången på gamla träd gynnar hackspettarna.
Spillkråka, gröngöling och större hackspett hörs och
ses ofta. Även den sällsynta mindre hackspetten ses
årligen.
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Växter:
Det finns en rik lundflora med bland annat: Blåsippa,
vårlök, vitsippa, liljekonvalj och gullviva. I betesmarkerna finns ängsväxter som: Stor blåklocka,
änsvädd, rödklint, brudbröd, jungfrulin, liten
blåklocka, ögontröst, svinrot och darrgräs.
Vid Översätter växer den ovanliga ålandsroten.
Längs sydvästra sidan av sjön finns gammal skog där
mossor och lavar trivs. Dels vanliga arter, men även
ovanliga som: Gammelgranslav, bårdlav,
långflikmossa och mörk husmossa.

I samarbete med

Ett närbeläget strövområde med 5 km medelsvår
vandring i en omväxlande natur. Lätt att nå till
fots med cykel och bil.
Med start och mål i centrum ca 10 km.
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Naturen
Sjön Mäseln med omgivningar bjuder på många
naturtyper. I söder ligger en av Finspångs badplatser,
vid en sandstrand.
Följer vi leden åt väster är vi snart inne i ett område
med branta klippstränder omväxlande med raviner
där gammelgranar dominerar i en urskogsliknande
miljö, med nedfallna träd och skuggiga branter.
På flera ställen har man utsikt över sjöns sex öar och
skär.
Så småningom närmar vi oss norra delen med ett
stort vassområde och via en gammal körväg når vi
banvallen vid Ängen. Här gick tåget till Örebro en
gång.
Längs banvallen finns ek- och linddominerade lövskogar och betesmarker som lätt kan nås från leden.
Vid Översätter finns en betad strandäng och
åkermark.
På höger sida har vi nu Lillsjöbäcken, Mäselns utlopp.
När vi passerat bäcken rundar vi ett björk- och alkärr
och följer sjöstranden. Snart når vi ett öppet landskap
med åkrar och betesmarker.
Vi passerar bäcken från Torstorp som mynnar i en
sumpskog med björk, al och vass och är tillbaka till
badplatsen.
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Söder om Mäseln finns Torstorpeberg från vars topp
man har en milsvidd utsikt vid klart väder.
Man kan bl. a. se Godegårdshöjderna, Kolmården och
Veteklint.
På berget som ligger 86 m över havet finns en fornborg. En stig leder upp från söder.

Ridhus

P
0

200

400

Torstorp

meter

Torstorpeberg
Fornborg

Motionscentral
Stor Hackspett
Svavelticka

Kattuggla

