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Padda Bufo bufo:
Paddan är ett av alla groddjur
som finns i Kyrksjölöten. Går du
ut i skymningen en aprilkväll
kan du höra grodornas lekläten
ljuda vid sjön.

Fuktlövskog: Här trivs björk, al, mossor, vedsvampar och ormbunkar.

Tunnelbana
I våtmarkerna
trivs groddjur, här finns bland annat mindre
vattensalamander,
Fornlämning padda och vanlig groda. Förekomst av större
vattensalamander
Ryssmuren har gjort att delar av reservatet klassas som
ett Natura 2000-område, vilket innebär att det är en del av EU:s
Livräddningsboj
nätverk
för värdefull natur. Det är idag osäkert om den större
vattensalamandern
finns i reservatet, men för att skapa fler livsmiljöer
Naturreservatsgräns
för groddjuren har en groddamm anlagts i sjöns södra ände.
Natura 2000-område
Groddammen
är delvis finansierad av så kallat LONA-bidrag.

Kyrksjölötens naturreservat inrättades 1997 för att skydda de
riksintressanta De Geermoränerna och för att säkerställa och utveckla
en biologisk mångfald och en möjlighet att använda området för
friluftsliv och naturundervisning.
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Kyrksjölöten is a nature reserve with a wooded area and the lake
Kyrksjön, located in the northwest. The lake is surrounded by one of
Stockholm’s largest wooded wetlands. Old fallen trees and dead wood
create an environment where birds, amphibians and insects thrive.
If you are lucky you may see rare birds like the Slavonian Grebe and
the Lesser-Spotted Woodpecker. In the south part of the lake a new
pond has been created for amphibians including toads, frogs and the
Common Newt.
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inlandsisen har lämnat spår efter sig i reservatet. När
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isen smälte bort för omkring 10 000 år sedan bildades så kallade
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De Geermoräner. De Geermoränerna kan du se som avlånga
Öppenfrämst
myrmark
höjdryggar
i den sydöstra delen av reservatet. Det finns även
spår av
historisk aktivitet i området. Ett gravfält med 30 gravar
Vatten
vittnar om att människor bodde här redan på järnåldern. Ett senare
De Geermorän
mänskligt spår är den så kallade Ryssmuren, som enligt en osäker
Kraftledning
uppgift
uppfördes under 1700-talet av ryska krigsfångar.

Fuktlövskog

Gravfält

Fuktlövskog
Öppen mark

Lövskog

Odlingslotter

Odlingslotter

Livräddningsboj

Barrskog och blandskog

Odlingslotter

Kyrksjölöten är ett skogsområde med Kyrksjön i nordväst. Sjön
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av Stockholms största fuktlövskogar. Här finns
nedfallna
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ved som skapar
Stig för
till kl 22en miljö där fåglar, groddjur,
vedsvampar och insekter trivs. Om du har tur kan du höra rörsångare,
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Barrskog
ochflera
blandskog
I reservatet
finns
stigar för promenader, bland annat finns ett
upplyst
motionsspår i den sydöstra delen. Runt Kyrksjön finns en stig
Lövskog
och även två bryggor, varifrån du kan skåda fåglar. Här kan du bland
annatFuktlövskog
se den ovanliga svarthakedoppingen. Den norra bryggan är
tillgänglighetsanpassad.
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• medföra hund som inte är kopplad
• framföra motorbåt eller motordrivna modellflyg/modellbåtar på
land, i luft och i vatten
• cykla eller åka moped annat än på anvisad väg
• tälta och campa
• medvetet störa fåglar och däggdjur, till exempel genom att klättra i
boträd eller på nära håll fotografera bo/lya
• göra upp eld
• bryta kvistar, fälla, beskära levande eller döda träd och buskar samt
att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris,
örter, mossor eller lavar
• förstöra/skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel
genom att gräva, borra, rista, spränga, elda eller måla
• 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

The nature has several paths for walking, including a lit jogging track,
located in the southeast area. In the Kyrksjön lake there are two
jetties. A fishing license is required to fish here.
The last ice age has shaped the landscape in the reserve. Long ridges
of boulders, called De Geer moraines, were formed when the ice
melted about 10 000 years ago. There are also traces of historical
human activity in the area. Here you can find a cemetery with 30
graves from the Iron Age, and the ”Russian Wall”, supposedly built
by Russian war prisoners in the 1700’s.
Kyrksjölötens nature reserve was established in 1997 with the main
purpose to protect the De Geer moraines, ensure the biodiversity and
promote outdoor recreation and environmental education.

§ In the reserve you are not allowed to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

let unleashed dogs to roam in the area
operate motorboats, or motodriven model planes and boats
ride bicycles or mopeds outside designated roads
set up tents or establish camp sites
on purpose disturb birds and other wildlife, by climbing nesting
trees or by photographing nests and dens at close range
make fire
cut, fell or brake branches of dead or living bushes and trees,
damage vegetation in any way, for example by digging up berry
bushes, herbs, grasses, mosses or lichens
damage or destroy natural objects or surface formations, for
example, by digging, drilling, carving, exploding, burning or
painting
set up bulletin boards, placards, posters, signs or similar objects;
however, the temporary use of paper markers, orienteering
signs etc is permitted, provided that such objects are removed
immediately upon completion of the event
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För mer information: www.stockholm.se/naturreservat eller
kommunupplysningen: 08  - 508 00 000
Stockholms stad inrättade reservatet genom beslut i fullmäktige 1997. Hela reservatet
är 50 hektar. Fullständiga föreskrifter för reservatet finns hos Stadsbyggnadskontoret.

Området ingår i EU:s
ekologiska nätverk av
skyddade områden,
Natura 2000

Tänk på att:
• Fiske är tillåtet i Kyrksjön endast med Sportfiskekortet och dess gällande
fiskeregler. Mer information finns på www.sportfiskarna.se/sportfiskekortet.
• Alla groddjur är fridlysta. Dessutom är den större vattensalamandern inte tillåten
att fånga, håva eller ta upp med händerna.
Producerad av Ekologigruppen AB, tryckt av 4Sign Sölvesborg, illustrationer Anna Maria Larson och Eleonor Martinsson

