Upplandsleden och Torslundaslingan
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Upplandsleden passerar Torslundagropen,
vilket ger möjligheter att vandra vidare
till Enköping eller Skattmansö.
En 7 km lång slinga passerar
gropen, den leder ut mellan åkrar
och hagar, över åsarna och sedan
åter till gropen. Officiell start och
karta finns vid parkeringen för
Vånsjöåsens naturreservat. Slingan
är markerad med en blå prick på
den orangea Upplandsledsmärkningen.
Räkna med ca två timmars vandring
och lägg till tid för rast.

Viktigt att tänka på
Torslundagropen är ett naturreservat vilket innebär att det utöver
allemansrätten finns vissa områdesspecifika regler. Enligt föreskrifterna är det inte tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titta närmare på
Torslundagropen

Gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan.
Skada växande eller döda träd och buskar.
Gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar med undantag för plockning av matsvamp och bär.
Insamla insekter eller andra ryggradslösa djur eller på annat
sätt avsiktligt störa djurlivet.
Göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats.
Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.
Framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på väg/stig
och p-plats enligt skötselplan.
Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
Medföra okopplad hund, annat än vid jakt.
Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävling.

Skötsel och förvaltning

Blåvingen
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Små, små gnag i bladet avslöjar att en
hungrig fjärilslarv varit framme. En
fjärilslarv kan bara leva av en eller
några få växtarter. Här i grustaget
finns många växter som inte
klarar av att konkurrera i tät
grönska. Det tackar klöverblåvingen för, som lever av ärtväxter.
I Vånsjö fjärilsträdgård kan du lära
dig mer om fjärilar.

FOTO: Omslag, nya miljöer, bibagge, humla på blåeld, Gällbäcken och
klöverblåvinge: Gillis Aronsson. Utsikt från åsen och Upplandsleden: Karolina
Vessby. Sädesärla: Berndt Godin, Härkeberga kyrka: David Naylor
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Naturreservatet Torslundagropen är ca 10 ha stort och sköts av
Upplandsstiftelsen. Reservatet bildades 2009. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla öppna marker för att gynna arter
som är beroende av torra miljöer på sand och grus.

Torslundagropens naturreservat ligger drygt 10 km norr om
Enköping.
Med hjälp av din GPS: Koordinater parkeringen:
N 59º 45.032’ E 017º 40.803’
Med bil: Från väg 70, sväng höger alledeles norr om
Enköping mot Torstuna. Kör 10 km fram till Vånsjö.
Strax efter ligger reservatet på vänster sida.

Service på plats

Torslundagropen: Parkering för 2–3 bilar, rastbord, informationsskylt. Upplandsleden med Torslundaslingan passerar gropen.
Vånsjö fjärilsträdgård: Lär dig mer om fjärilar och fjärilsväxter.
Parkering för 20 bilar, café och toalett. Se öppettider på www.
vansjofjarilstradgard.se
Vånsjöåsens naturreservat: Parkering för 3 bilar,
informationsskylt.

Ytterligare information

Upplandsstiftelsen Tel. 018-611 62 71
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se

Utsikt från åsen vid Torslundagropen.

Välkommen till Torslundagropen!
Här, vid Torslunda, är rullstensåsen ovanligt brant och höjer sig
25 m över landskapet. Ur delar av åsen har man tagit grus, och
naturreservatet Torslundagropen är just ett sådant område där åsen
är bortgrävd. Reservatet består nämligen av en avslutad grustäkt.
Endast en liten del av den ursprungliga åsen finns kvar och uppe på
toppen har man en storslagen utsikt över bygden.

Varför är det här ett naturreservat?

Djur och växter som lever i öppna, torra miljöer har ofta svårt att
hitta livsmiljöer i det moderna jord- och skogsbrukslandskapet.
Speciellt hårt drabbade är insekter som är beroende av solexponerad
sand. I takt med att naturliga torrmarker försvunnit har liknande,
människoskapade miljöer blivit en sista tillflyktsort för flera arter.
Torslundagropen, som vid första anblicken ser ut som ett fult sår i
naturen, har visat sig vara en viktig livsmiljö för flera ovanliga djur
och växter.

Sol, sand och vatten

Gällbäcken och gamla landsvägen

En liten damm har anlagts i botten av gropen för att hjälpa grodor,
salamandrar, sländor och vattenlevande skalbaggar. För att dessa
arter ska trivas är det viktigt att dammen hålls fri från fisk, annars
äter fiskarna upp de vattendjur som man egentligen vill skydda. Vid
sidan av dammen har fin sand och stenhögar placerats. Stenhögarna
fungerar som boplats och gömsle för sädesärla, stenskvätta, ormar
och ödlor och i den varma, solexponerade sanden trivs sandsteklar
och bin. En sällsynt art som kan dyka upp i de sandiga miljöerna är
bibaggen, en centimeterstor, orangefärgad skalbagge med två svarta
prickar på bakkroppen.

Gällbäcken som rinner genom naturreservatet är ett meandrande
vattendrag, det vill säga att bäcken har en slingrade fåra. Meandring
skapas på naturlig väg genom att det rinnande vattnet gräver sig ur i
ytterkurvorna. Det urgrävda materialet följer med vattnet en bit och
avlagras i innerkurvorna längre nedströms. Följer du den markerade
stigen längs den gamla landsvägen som går på åsens östra sida kan
man på vissa platser tydligt se hur Gällbäcken slingrar sig fram i
åkerlandskapet.

Blågult
Blåelden är en ståtlig och vacker växt med himmelsblåa blommor.
Man plockar den inte gärna eftersom stjälken och bladen är strävhåriga med nästan stickande borst. Den är en viktig växt för nektarsökande insekter, till exempel bin och humlor. Klöverhumlan fanns
tidigare i hela landet, men är i dag nästan försvunnen från södra
Sverige. I Torslundagropen finns den dock kvar och på sommaren
kan det vara lönt att spana efter humlor på blåeld. Leta efter en stor,
rund och gyllenbrun humla med en gulbrun tofs i pannan.

Kyrkor och fornlämningar
Stigen upp mot åskrönet är brant och lite besvärlig, men värd all
möda. Väl där uppe har man en vacker utsikt över trakten, och
en klar dag med hög luft kan tre kyrktorn ses, varav Långtora och
Härkeberga kyrkor ligger på en linje mot söder. På det högsta partiet
av åsen finns en fast fornlämning som består av en rund stensättning
som är cirka 10 meter i diameter.
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