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Nötkråkan Nucifraga
caryocatactes lockas av
den goda tillgången på hasselnötter.
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Blåsippa Hepatica nobilis är
fridlyst och förbjuden att
plocka och gräva upp.

Engården

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis - en sällsynthet
på död ved.

Orre Tetrao tetrix. Orr
tuppens bubblande spelläte
hörs från långt håll under
stilla vårmorgnar.
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Österby naturreservat – mitt i det Söder
törnska sprickdalslandskapet, växer gammal
barrskog med ett stort inslag av lövträd.
Skogen har länge varit skonad från modernt
skogsbruk och är därför hem för en lång rad
sällsynta djur och växter. Reservatet, som är
132 hektar stort, bildades år 2006.
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Sörmlandsleden

Variationsrik natur - På hällmarkerna står kno
tiga, gamla tallar som här och var får sällskap av
lågvuxna ekar. I de blockiga och fuktiga slutt
ningarna växer reslig granskog med inslag av
grova aspar. Tranmossen – en tallskogsbevuxen
myr som doftar av skvattram – ligger i sydost.
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Inom reservatet är det förbjudet att:
• borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något
sätt skada berg, jord eller sten

Tranmossen

Tavlans plats

Österby nature
reserve was established in
2006 and is a 132 hectare
area of forest. Old coniferous
forest, with a substantial ele
ment of deciduous trees, grows
in the undulating landscape.
The forest, which has been
Spillkråka
spared from modern forestry
Dryocopus martius
over a very long period, is home
to a large number of rare animals and plants.
Birds that can be encountered and studied here in
clude Europe’s largest woodpecker, the black wood
pecker, the spotted nutcracker and the black grouse.

Stor mångfald av djur och växter - De gamla,
grova träden erbjuder boplats åt fåglar som
spillkråka, pärluggla, sparvuggla och bivråk.

De karga hällmarkerna uppskattas av tjäder,
Europas största hönsfågel. Den sällsynta ring
laven förekommer på enar och granar i höjdlä
gen och sluttningar med hög luftfuktighet. Svart
trolldruva, gullpudra och dvärghäxört är exem
pel ur den rika flora
som frodas i de
fuktiga dal
stråken.

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
• gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
eller ta bort vedlevande svampar
• framföra motordrivet fordon (gäller ej behörig trafik)
Within the reserve it is forbidden to:
• drill, cut, blast, carve, dig, paint or in any other way
damage bedrock, earth or stones
• break branches, fell or in any other way damage living
or dead trees and bushes
• dig up plants such as shrubs, herbaceous plants, mosses or lichens or remove tree fungi
• use motoroperated vehicles (except authorized
vehicles)

I skogen finns gott om omkullfallna träd och torrakor. Död
ved ger livsrum åt många djur och växter, exempelvis svampar, lavar, mossor och skalbaggar.

Naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Telefon 08-785 40 00
Området ingår delvis i EU:s
ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
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Välkommen till Österby naturreservat

