VÄLKOMMEN TILL TOLLARE
Naturreservatet Tollare är det största grönområdet i södra Boo och
en oas för både människor, djur och växter. Här kan du promenera
eller jogga genom rofyllda skogar eller ha picknick på någon av alla
fina utsiktsplatser. Mitt i naturreservatet ligger Tollare träsk – en
spännande plats med en mångfald av fåglar och fladdermöss.

Kattuggla
Strix aluco

JÄTTEEKAR = MÅNGFALDSTRÄD

I naturreservatet finns gott om gamla ekar.
Visste du att en gammal ek kan vara hem åt
hundratals arter? En del lever i ekens trädkrona,
andra växer på den grova barken eller bor inne i
stammen. Ju äldre eken är desto fler skrymslen
och vrår erbjuds för fåglar, fladdermöss,
skalbaggar, lavar och andra organismer.
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GAMMELTALLAR OCH DÖD VED

Du kommer säkert lägga märke till alla gamla
tallar på din väg genom området. De äldsta
har tjock, uppsprucken och gråaktig bark.
Gammeltallarna är populära bostäder för
hackspettar och ugglor. Även döda träd och
kullfallna trädstammar är värdefulla för livet
i skogen. De erbjuder mat och husrum för
hackspettar, skalbaggar, mossor, lavar och
vedsvampar.
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TOLLARE TRÄSK
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OMRÅDETS HISTORIA

Vid Tollare träsk och i de fuktiga skogar som
omger den lilla sjön finns gott om insekter.
Det här är bra jaktmarker för fladdermöss. I
skymningen flyger de över vattenytan eller bland
trädkronorna i jakt på nykläckta insekter. När de
inte är ute och letar mat kan fladdermössen vila i
någon av reservatets alla ihåliga gamla ekar.

Produktion: A. Elf/Naturcentrum AB 2021. Illustrationer: M. Holmer (miljöer och reliktbock),
N. Johansson (kattuggla) och N. Forshed (övriga).

Markerna ägdes förr av Tollare gård (idag folkhögskola) med anor från 1400-talet. Gårdens
första ägare var Jöns Pedersen. Han blev senare
borgmästare i Stockholm. Då kallades han på
latin för Johannes Petri, som skolan i Tollare
heter idag.
I århundraden omgavs gården av ett
halvöppet kulturlandskap. I dalgångarna låg
åkrar och ängar från vilka gårdsfolket skördade
vinterfoder till sina djur. Bortanför åkrar och
ängar låg ekhagar och ljusöppna barrskogar där
kreaturen gick på bete på sommaren.
Jordbruket är sedan länge nedlagt. Sedan
betesdjuren försvann har skogen tätnat och
ekhagarna vuxit igen. Det är negativt för ekar
och tallar som vill ha det ljust och varmt. Ett
mål med reservatets skötsel är därför att se till
att de äldsta träden står fritt och ljust.

Tollare träsk är en rofylld plats som är väl värd
en avstickare, inte minst om du är intresserad
av fåglar. Från en liten fågelplattform kan du
blicka ut över den fiskfria lilla sjön. Härifrån
kan du under sommarhalvåret få syn på
svarthakedoppingen i sin fräcka frisyr och lyssna
efter sävsångarens intensiva sång från vassen.
Det kan också löna sig att spana och lyssna efter
smådopping och rörhöna.
Även fladdermöss söker sig till den insektsrika miljön kring Tollare Träsk. Kom hit i
skymningen en stilla vår- eller sommarkväll om
du vill se de fascinerande varelserna jaga över
vattenytan.
Welcome to Tollare Nature Reserve!
Tollare Nature Reserve is the largest green area
in southern Boo and an oasis for people, animals and
plants. Here you can walk or jog through peaceful
forests, or have a picnic at some of the beautiful
outlooks. In the centre of the reserve is the lake Tollare
träsk – an exciting place surrounded by dense greenery.
The old oaks and pines provide valuable habitats for
woodpeckers, owls, bats and beetles. Dead trees and
fallen trunks are also a vital part of forest life. In them,
insects, mosses, lichens and wood-living fungi are able to
find board and lodging.
Tollare träsk is a peaceful spot, well worth a detour,
not least if you are interested in birds. From a small bird
platform, you can look out across the small fish-free
water. From here you may see horned grebe with its
cheeky headdress and hear the intensive song of the
sedge warbler in the reeds. It is also worth looking and
listening out for little grebe and moorhen.
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TOLLARE TRÄSK. Den lilla fågelsjön är en grönblå
oas med ett spännande växt- och djurliv. Du tar dig hit
torrskodd över träbroar och spänger.

I Sverige får alla vara i naturen, även på mark som någon
annan äger. Det ingår i allemansrätten.

UTSIKTSPLATSER. Från Hjortberget nordost om

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad
i skogen, paddlar, klättrar eller sitter på en sten och tänker.
Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa
andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen.

Bildat år: 2009
Storlek: cirka 80 hektar
Syfte: Syftet med Tollare naturreservat är att bevara och
utveckla områdets värden för rekreation (omväxlande
naturupplevelser inom ett större naturområde) och
biologisk mångfald knutna till äldre träd och skog med ek
och tall.
Markägare: Nacka kommun och privata
Naturvårdsförvaltare: Nacka kommun

Tollare träsk har du fin utsikt över Lännerstasundet och
Duvnäsviken. Ovanför branterna vid Lännerstasundets
strand och på Mårtens holme kan du följa det aktiva båtlivet
i sundet.

EKHAGE. Ekhagen mellan Sockenvägen och Hedenströms

väg är en ljuvlig plats, inte minst om våren. Då täcks marken
av vitsippor och från ekkronorna hörs en intensiv fågelkör.
KOCKTORPSSJÖN. Vid Kocktorpssjön finns en bad- och

grillplats, utegym och grönytor för lek och spontanidrott.

I naturreservat gäller inte allemansrätten
fullt ut – här finns särskilda regler. Vad som
gäller i Tollare kan du läsa om i föreskrifterna
under ”Var rädd om naturen” här på skylten.
Var mån om att följa reglerna med hänsyn till
naturen och andra besökare!

Den mest uppdaterade informationen om
naturreservatet kan du hitta på naturkartan.

VAR RÄDD OM NATUREN!
INOM RESERVATET ÄR DET FÖRBJUDET ATT:

§ fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt
genom att t.ex. gräva upp växter som ris och örter,
eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
§ störa och skada djurlivet, t.ex. genom att klättra i
boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur eller groddjur,
§ medföra okopplad hund annat än i hägnad hundrastgård,
§ sätta upp skylt, affisch eller dylikt,

§ cykla annat än på stig och anlagd väg,
§ göra upp eld annat än i medhavd grill eller vid
anlagd grillplats,
§ framföra motorfordon, med undantag för
motordrivna handikapphjälpmedel,
§ ställa upp eller parkera husvagn,
§ tälta,
§ framföra båt eller bedriva annan för fågellivet
störande verksamhet på Tollare träsk.

Hundar ska hållas i koppel året om
utom i hägnad hundrastgård!
Dogs must be on a leash except in designated places.

Ta med dig skräpet härifrån!
Please take your litter home.

