NATURRESERVAT I STOCKHOLMS LÄN

Bestämmelser
i naturreservatet

l Parkera motorfordon annat än på anvisad

p-plats.
l Rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik.

De traditionellt hävdade ängarna omfattar allt från torra och steniga backar
till blöta strandängar på gungfly – en
mycket ovanlig kombination. Kring ängarna finns hamlade träd. De har kapats
på två–tre meters höjd och skotten
skördas vart femte år. Förr i tiden var
lövtäkten ett viktigt tillskott för djuren
under vintern. Metoderna med lieslåtter och hamling gör området intressant
även ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Dyviks lövängar

Hamlat träd.

Ett arbetsår vid lövängarna
Arbetet går ut på att ta bort näring och tillföra ljus. Det gynnar
de mer konkurrenssvaga växter som vi förknippar med lövängarna. Därmed ökar den biologiska mångfalden.
Fagning. Tidigt om våren utförs denna ”städning” av ängarna
från grenar och löv. Fagningen underlättar slåttern.
Försommarslåtter. Tidigt i juni slås mindre partier med högvuxen vegetation.
Slåtter. Utförs med lie och räfsa i juli och början av augusti.
Höstbete. Om bete kan anordnas så släpps djur in cirka tio
dagar efter slåtter för att beta av efterväxten.
Höstslåtter. Om inte höstbete kan anordnas så slås efterväxten av med lie.
Hamling och lövtäkt. Sker i september. Det är främst ask som
hamlas men även en del andra lövträd.
Gallring och röjning. Sker under hösten. Gallring ger mer ljus
till lövängen och förhindrar att den växer igen.

FRILUFTSLIV
Reservatet besöks för strövtåg, bad och utbildning. Det är
populärt att bada från klipporna vid Ällmorafjärden. Du är
välkommen att besöka området – men tänk på att ta hänsyn
till natur- och kulturvärdena (se bestämmelserna).
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Utsnitt ur karta över Tyresö säteri med hemman och
lägenheter. De gröna ytorna är lövängsmarker. Det gula
området markerat ”5” kallades Sandvreten och var åkermark. Notera Dyviks gårds brygga i norra delen av Dyviksmaren. Inloppet till maren i sydväst är idag smalare och
grundare på grund av landhöjningen.

HITTA TILL DYVIKS LÖVÄNGAR
SL-buss till Brevik, Mossvägen. Därefter tre kilometers
promenad. P-plats finns vid entrén till lövängarna eller vid
Sandholmarnas naturreservat. På tyreso.se/webbkarta hittar
du alla Tyresös naturreservat.
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Inom naturreservatet får du inte:
l Plocka eller gräva upp växter.
l Ha med dig okopplad hund eller annat husdjur.
l Elda annat än på anvisad plats. Enbart utlagd
eller medhavd ved får användas.
l Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40 personer.
l Utan kommunens tillstånd anordna tävling.
l Medvetet störa djurlivet.
l Använda musikanläggning eller liknande
på ett störande sätt (tomtägareföreningens
midsommarfirande är tillåtet).
l Tälta eller campa längre tid än ett dygn
och på annan plats än den västra delen av
Sandängen.
l Framföra cykel, moped eller annat fordon
i terrängen (gäller inte närboende med avtalseller servitutsrätt).
l Skada eller ta bort naturföremål eller mark.
l Skada levande eller döda träd och buskar.
l Montera permanenta firningsankare runt
träd på Korpberget och bergbrant öster om
Dyviksuddsvägen.
l Fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess inlopp under 1 april–15 juni.
l Färdas med båt eller liknande inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan reservatsförvaltarens tillstånd.

ARBETET MED LÖVÄNGARNA

Dyviks lövängar

SKÄRGÅRDSLANDSKAPET
Landskapet vilar på en berggrund av framför allt gnejs och
granit. Den senaste inlandsisen började dra sig tillbaka för
10 000 år sedan och för 2 000 år sedan var det bara de högre
bergsryggarna vid Dyvik som stack upp ur vattnet. Landskapsbilden i reservatet är typisk för Södertörn, med bergsryggar genomskurna av dalbottnar med leror. I branterna
finns ofta morän (grusmaterial). Vid stränderna är hällarna
ned mot vattnet ofta kalspolade.

En välbevarad kulturmiljö
med värdefulla naturvärden

FLORA OCH FAUNA

I reservatet finns en fin klippstrand vid Ällmorafjärden.

KULTURHISTORIA
Första gången som Dyvik omnämns är år 1409, då under
namnet ”Thyufwawijk”. I äldre tid fick gården den huvudsakliga utkomsten från boskapsskötsel och fiske. Djuren gick ute
på skogen under sommaren och stod i stall under vintern.
Med hjälp av lie och räfsa samlade man in hö från inhägnade
slåttermarker som aldrig gödslades. Åkerbruket var av
underordnad betydelse.
Hävden (skötseln) av ängarna upphörde under 1930-talet. I stället för att
skörda hö på naturliga slåttermarker
odlade man vallväxter på de uppbrutna
åkrarna. En del betesdrift förekom fram
till början av 1960-talet då jordbruket vid
Dyviks gård förändrades.
Arbetet med lövängarna återupptogs
år 1984. Då bildades föreningen Arbetsgruppen Dyviks lövängar. Föreningen
har successivt utökat ängsytorna och
idag hävdas en lika stor yta som för
Mindre hackspett.
hundra år sedan, det vill säga 1,5 hektar.

Dyviks lövängars naturreservat inrättades år 2011. Syftet är att
bevara och utveckla ett värdefullt stycke skärgårdsnatur där
lövängarna har en central roll, både kulturhistoriskt och natur-

vetenskapligt. Naturreservatet har en areal på 19 hektar, varav
13 hektar är land. Markägare och förvaltare är Tyresö kommun.
Lövängarna sköts av föreningen Arbetsgruppen Dyviks lövängar.

Området har en mycket rik flora. Över 340 arter av kärlväxter
(blomväxter och ormbunkar) har påträffats i reservatet. Här
finns många växter som gynnas av slåtter, såsom kärrspira,
kärrvial, gökblomster, jungfrulin, darrgräs och ormrot.
Här finns även ädellövskog med
mycket ek och hassel. Ställvis finns
alm, lind, ask, lönn och oxel.
Dyviks lövängar har ett av Tyresös
värdefullaste lundområden med
bland annat lundviol, tvåblad, tandrot,
lundslok och myskmadra.
Flera sällsynta svampar, lavar,
mossor och insektsarter har hittats.
Bland svampar kan nämnas bleksopp,
jättekamskivling samt olika arter av
vaxskivlingar. Med lite tur kan man få
se den fyra centimeter långa skalJungfrulin.
baggen läderlöpare kila omkring
i gräset.
Fågelfaunan är representativ
för lövskogsdominerade områden med bland annat mindre
hackspett och stjärtmes. Vissa
år kan även den mindre flugLäderlöpare.
snapparen ses i området.
Dyviksmaren är lekplats för
flera fiskarter, däribland gädda
och abborre. Här finns också
flera arter av kransalger, som
ofta indikerar relativt orörda
Darrgräs.
vattenmiljöer.

