Kyrkbytjärn – naturupplevelse eller rofylld vandring
Runt Kyrkbytjärnen finns möjlighet att
både ta del av ett livfullt fågelliv och
att göra en vandring i natur och tanke.
Kyrkbytjärn är Faluns mest betydelsefulla
fågelsjö. Många fågelarter häckar i tjärnen
eller de omgivande markerna och för fåglar
som passerar på vår- och höstflyttning är
Kyrkbytjärn en viktig rastplats.

Kyrkbytjärns natur
Det som gör Kyrkbytjärn så intressant för
fåglarna är att det är en grund och näringsrik
tjärn som ger en hög produktion av vattenväxter, frön och vattenlevande djur som utgör
föda för fåglarna. Tjärnens mosaik av öppna
vattenytor, öar, vassar och strandängar är
också mycket viktigt eftersom det skapar en
varierad miljö för häckning, sökning av föda
och rastning under flytten för många olika
arter.

Öppna vattenytor
I de öppna vattenytorna söker knipor och
skäggdoppingar insekter. På öarna häckar fisktärnor och skrattmåsar. I bladvassen gömmer
bruna kärrhöken, rördrommen och rörsångaren sina bon. På strandängen betar kor
medan sothöns och tofsvipor plockar frön
och insekter. I lövskogen på tjärnens östra
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Vandringsled, tre km
Referensgruppen för anhörigstöd i Falun består av
representanter för

Behöver du avlösning för din
närstående, ta kontakt med
din biståndshandläggare eller anhörigavlösare.

Välkommen till Kyrkbytjärn!
Teckenförklaring
Vandringsled
Gräns för naturreservatet Gramsängs udde
Gräns för Natura 2000 området*



•

Slogbod med grillplats
Fågeltorn

Få platser i Falun kan ge en lika händelsefylld
naturupplevelse som Kyrkbytjärn en morgon i
maj. Över tjärnen flyger skrattmåsarna fram och
tillbaka med bomaterial i näbben. I tjärnen rastar
några gluttsnäppor på väg mot de nordliga häckningsmyrarna. Över bladvassen spelflyger det bruna
kärrhöksparet samtidigt som rördromen tutar sina
dova flaskblåsstötar väl dold i bladvassen.

Lada med information och fikaplats
Lövskog
Tallskog

Följ Kärrhökssymbolen
och upptäck Kyrkbytjärn.

Åker
Öppet vatten
Bladvass och öar
Betade strandängar
*Natura 2000 är kort uttryckt ett nätverk inom EU som arbetar för
långsiktigt skydd av djur och natur. Sverige ansvarar därigenom för
att Kyrkbytjärns värde för fågellivet ska bestå.
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