Spår från istiden

Istiden gör sig ständigt påmind i området och isen har lämnat synliga
spår i form av stora stenblock och De Geer-moräner. De långsmala
moränformationerna bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan. Kyrksjölöten är en historisk lokal för att studera
inlandsisens spår och De Geer-moränerna här är därför klassade som
riksintresse. I området finns också ett gravfält från järnåldern.

Kyrksjölöten
Naturreservat i Stockholms stad

Fuktlövskog.

Friluftsliv

Kyrksjön inbjuder till rofyllda promenader eller joggingturer på de
många gångvägarna och stigarna i reservatet. I vardera änden av
sjön finns en brygga där man kan vila eller spana på fågellivet. Kalla
vintrar plogas sjön för skridskoåkning.

Fasantupp.

Hitta hit
Till fots eller cykel: Till entréerna vid reservatets norra sida kommer du på
cykelvägen utmed Spångavägen. De södra delarna når du t.ex. via Bergslagsvägen och några hundra meter in på mindre gator, som Möjbrovägen
eller Vultejusvägen.
Kollektivtrafik: Tunnelbanans gröna linje till station Åkeshov. Flera busslinjer med närliggande hållplatser som bl.a. Kyrksjölöten, Urban Hjärnes väg
eller Salixvägen.
Bil: Parkering för reservatsbesökare finns vid Vultejusvägen. och det finns
även parkeringsplatser vid t.ex. Åkeshovshallen.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1.
framföra motordrivna modellflyg/modellbåtar i luft och i vatten
2.
cykla eller åka moped annat än på anvisad väg
3.
tälta och campa
4.
medvetet störa fåglar och däggdjur, till exempel genom att klättra i boträd eller på
nära håll fotografera bo/lya
5.
medföra hund som inte är kopplad
6.
göra upp eld
7.
bryta kvistar, beskära levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation
i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
8.
förstöra/skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva,
borra, rista, spränga eller måla
9.
anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning, dock får
snitslar, orienteringsskärmar, tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk, och skall
avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang
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Kyrksjölötens naturreservat
Kyrksjölöten är en liten pärla bland Stockholms naturområden. Reservatet ligger mitt bland Norra Ängbys villaträdgårdar. Sjön, fuktlövskogen, den öppna marken som finns i
reservatet gör området rikt på naturupplevelser. Ett system
av gångvägar och stigar för promenader och motionsturer
gör att du lätt kan ta dig fram i området och få syn på spännande djur och växter. En del av Kyrksjölöten är även skyddat som Natura 2000-område, eftersom det finns goda
förutsättningar för större vattensalamandern att leva här.

Informationsskylt
Målpunkt/sevärdhet
Gång- och cykelväg (även moped
klass II får framföras).
Stig för gående
Stig för gående. Belysning till kl 22
Elljusspår 1.5 km. Belysning till kl 22

Bromma Kyrka

Fornlämning

Parkering

Sjö, våtmark och fuktlövskog

Kyrksjön omges av en av stadens största fuktlövskogar. En ypperlig
miljö för fåglar, grodor, insekter och vedsvampar. Här finns regionens samtliga groddjursarter samlade: större och mindre vattensalamander, padda, åkergroda och vanlig groda. Stockholms stad har låtit
gräva två groddammar för att ytterligare förbättra förutsättningarna
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för groddjuren. Två grodtunnlar under Spångavägen har också bidragit till att groddjuren lättare kan röra sig mellan lekmiljöer och
övervintringsplatser. I skogen kan du få syn på de skyddsvärda
fåglarna fiskgjuse, häger, duvhök, stenknäck, spillkråka och mindre
hackspett, och från sjöns bryggor den ovanliga svarthakedoppingen
som häckar här. I vassarna
trivs rörsångare och sävsparv.
Sjöns enda fiskart är ruda,
vilket är gynnsamt för groddjuren, då den inte äter grodyngel. Botten av sjön täcks
av den rödlistade kransalgen
rödsträfse.
Vanlig padda.
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