Gladöskogens naturreservat - starkt kuperad
gammelskog med många arter

Betad hagmark bland ek, hassel och slån

NATURRESERVAT I STOCKHOLMS LÄN

Här hittar du ett reservat som kittlar lusten att upptäcka biologisk
mångfald.
Mötet mellan trädbevuxen betad hage och gammelskog resulterar i 		
artrika bryn. Inom hela området finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter. Dessa rariteter påvisar det höga naturvärde 		
som tillhör orörda skogar och betade hagar. Här finner du känslan
av gammelskog och kan njuta av ett upplevelserikt reservat.
Ändamålet med naturreservatet är att bevara en naturmiljö av stort värde
för den biologiska mångfalden. Syftet är vidare att bevara områdets värden
för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

I södra delen av reservatet finner du ett restaurerat hagmarkslandskap.
Här betas den glest trädbevuxna marken av betesdjur. Allt för att gynna
gräsmarkens flora och fauna. Det som utmärker sig mest i denna del
av reservatet är vårens fågelsång. Här häckar bland annat fågelarter
som stenknäck, steglits och törnskata. På marken finns gullviva, 		
mandelblom, darrgräs, brudborste och ängsviol blommande om försommaren och om hösten återfinns vackra vaxskivlingar som scharlakansvaxskivling och blodvaxskivling. Ett upplevelserikt beteslandskap
i det lilla.

Gladöskogen

Friluftsliv
Reservatet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Området ingår även i den övergripande grönstrukturen för Stockholmsregionen där detta utgör en viktig del av ett kärnområde. Flera leder
och spår passerar genom området.

Reservatsregler
Som gäst i naturen är det viktigt att Du tar ansvar och visar hänsyn.

Till exempel ”gröna spåret” mellan Visättra Sportcenter och Sundby
gård går genom gammelskogen i reservatet. En anslutning till
Sörmlandsleden går från området och vidare till den gamla torpplatsen
”Stensberg” i Flemingsbergsskogens naturreservat. Ett flertal mindre
och välanvända stigar letar sig också fram genom skogen med okänt
mål och ursprung.

Föreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det f örbjudet att:
1 förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, hacka,
		 spränga eller måla,
2		 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada
		 vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller
		 bortta vedlevande svampar,

Välkommen att uppleva Gladöskogen !

3		 störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och
		 groddjur,
4

tälta mer än två dygn i följd på samma plats,

5

göra upp eld på berghällar och klippor,

6

anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Fakta Gladöskogens naturreservat:
- Reservatet bildat år 1998
- Markägare: Huddinge kommun
- Areal: 22,5 hektar
- Naturvårdsförvaltare: Huddinge kommun
För vidare information kontakta Naturvårdsavdelningen i
Huddinge kommun: 08 - 535 300 00 eller nbf@huddinge.se
Besök gärna www.natur.huddinge.se
Produktion november 2014: Huddinge kommun,
Richard Vestin, Anna Windborne-Brown
Ängsviol
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Beskrivning
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Gladöskogens naturreservat innehåller många naturtyper. Här finns
sumpskogar med al och gran, hällmarksområden, bergbranter, blandskogsbestånd med stort ädellövinslag, särskilt av ek och hassel. Naturvärdena är
mycket höga med flera sällsynta växter och djur.

Hassel

Området är till största delen orört vad gäller skogsbruk. Inom hela området finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och växter, som
visar på att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda skogar.
De artgrupper som är särskilt aktuella är fåglar, insekter, kärlväxter,
svampar, lavar och mossor. Ett litet urval av intressanta arter inom
reservatet är: mindre hackspett, knärot, gränsticka, ostticka och gytterlav.

Kandelabersvamp

Rödhake

Reservatets gamla träd
Många trädlevande lavar är beroende av gamla träd. Flera av dessa lavar
lever utanpå trädens grova bark och vill att miljön ska vara gynnsam och
stabil. För att inte dessa lavar ska dö ut från skogslandskapet behövs det
en kontinuerlig tillgång med levande, gamla träd. Lavarna måste hinna
etablera sig på ett träd och sprida sig till nästa innan värdträdet faller.
Några av dessa sällsynta trädlevande lavar finns i Gladöskogens naturreservat. Exempelvis kan nämnas: gytterlav, kornig nållav och rödbrun
blekspik.

Gladö ridstall
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Reservatets döda träd
I ett biologiskt rikt reservat finns ofta liggande och stående döda träd.
Här i reservatet finns just en sådan god tillgång på död ved. Så har det varit
i många trädgenerationer. Nedbrytningen av och den långsamt förmultnande
veden gör tillsammans med det fuktiga lokalklimatet att skogsmiljön passar
många speciella arter. Därför trivs här en rad nationellt hotade vedlevande
arter. Några exempel på dessa rariteter är: vedtrappmossa, gränsticka,
ostticka, kandelabersvamp och vitmosselav.

Skogen möter det öppna landskapet
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Den gamla Gladöskogen
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Skogsgolvet under träden

Gladöskogens naturreservat visar även på en spännande livsmiljö för många
sällsynta marksvampar. Här är det den kontinuitet av skogsklädd mark med
många riktigt gamla träd som gynnar dessa kräsna svampar. Detta för att
många av dessa svampar måste leva tillsammans med träd. Mycket gamla
träd. Några exempel på arter som förekommer här i reservatets gammelskog: gul taggsvamp, koppartaggsvamp, kråsmusseron och rotfingersvamp.

Utkiksplatsen			

Nötväcka
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Stor blåklocka

Zonticka

Mandelblom

Vandra gröna spåret

Rödstjärt

Skogsgolvet under träden

GLADÖSKOGENS
NATURRESERVAT
mot Huddinge
Naturreservat
Parkering

259
Orlången

Information

Busshållplats
Cykelväg

< - Gröna Spåret till Visättra

servat

ge
sko
rgs
sbe
ing rvat
Flemurrese
nat

Café / Mat ( Sundby gård )

s naturre

Badplats ( Sundby gård )

Sundby gård

ns

ing
Han

Ridled

eled

Elljusspår ( 1,9 km ) ( Sundby gård )

0

50

>
db
yun

rk

gma

d ha

Beta

aS

Su

Sörmlandsleden

på

nd

anslutning

til
lS

by
g

Utkiksplats

Gr
ön

Blomkålssvamp

Sundby
ridstall

re
t

( Visättra-Sundby 5 km )

år
ds
vä
g

en

Gröna spåret

100

100 meter

Ekvidistans 1m
anslutning
Sörmlandsleden

Gladöskogens
naturreservat

ns

e
kog

Smultronvisslare

ss
erg
gsb vat
n
i
r
Flemurrese
nat

(Dagtid)

Gladö
ridstall
Lidavä

gen

Orlång

ens na

Spisröse ”Gladö loge”

turres

ervat

g
nin

Ha
d
ele

Gladö kvarn

Gladö gamla bytomt

en

n
väge
Gladö
Hökärrsvä

gen

259

Talltita

mot Haninge
Husgrunder

anslutning Sörmlandsleden
mot Gladö Kvarnsjöns naturreservat

Höst i hagarna

Upplevelserikt span

Gullviva

Blommande slån

Ängshumla

Stenknäck

