Vis Varsam berättar om

Välkommen till naturreservatet
ALLEMANSRÄTT & NATURRESERVAT

TORUPS BOKSKOG

Hej!
Jag heter Vis Varsam och är Bokskogens
eget väsen. Jag värnar om områdets natur
och kultur och älskar att roa barnen!

Allemansrätt - Inte röra, inte förstöra!

Naturreservatet Torups Bokskog har mycket besökare och känsliga djur och
växter som behöver skyddas lite extra. Därför gäller även särskilda regler tex:
• elda bara på iordningställda grillplatser
• cykla och rid bara på anvisade stigar
• ha alltid hunden i koppel
Njut av din dag och var rädd om varandra, naturen och Torups bokskog!

Karta över rekreationsområdets parkeringar, leder och vindskydd
finns på Expo Torup, Friluftsgården eller malmo.se/bokskogen.
Informationsskyltar med karta finns på parkeringarna.
Läs mer:
Allemansrätten: www.allemansratten.se
Naturreservatet: www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal
Rekreationsområdet: www.malmo.se/bokskogen

De gamla träden och mängden död ved gör Torups Bokskog unikt! Det är
ett av Skånes artrikaste områden och särskilt värdefullt för vedlevande
insekter, marksvampar och fladdermöss.
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Känner du till allemansrätten? Tack vare
den har du och alla andra tillgång till
naturen. Allemansrätten betyder att du
måste ta hänsyn till växt- och djurliv,
markägare och andra människor som
nyttjar området. För att kunna nyttja
möjligheten med allemansrätten är det ditt
ansvar att ta reda på vilka skyldigheter och
rättigheter som gäller i skog och mark.

Nu är delar av Malmö stads rekreationsområde Bokskogen naturreservat.
Syftet är att bevara områdets naturvärden och möjligheter till rekreation,
friluftsliv och kunskap.

Även för oss människor har Bokskogen massor att erbjuda. Både i och
utanför reservatet finns mycket att uppleva och göra. På Expo Torup kan
du lära dig mer och få upptäcktstips. Bokskogen har också flera olika
parkeringsområden. Allt för att du ska kunna hitta just din favoritplats!

Malmö

Expo Torup Stallarna

Torup slott

Friluftsgården

Grön linje är gräns för naturreservatet.

Med vårt Naturbingo (nästa sida)
upptäcker du delområdet nedan!

Bokoxe

Bokskogsrödrock

HITTA UPPTÄCKARSTOPPEN I NATUREN!
De finns på stigarna i delområdet på kartan och är markerade med trätrianglar
Taggbock

Naturbingo

!

Fnösketicka

!

Följ pilen på trätriangeln vid Mattestigen (grön) och gå den
slingrande gången av bark. Tag plats i vilstolen och njut av
utsikten och lugnet!

!

Variation i trädens ålder är viktigt. Gamla träd är ibland grova
och fulla med tickor och mossor men ibland är de smala. Att
räkna årsringar ger bäst svar på åldern. Hur gammal är stubben?

!

Död ved lever! Där bor många insekter. Olika skalbaggar trivs i
olika sorters död ved. Gå till stoppet, ser du någon död ved?
Titta och känn! Vad händer när svamp och småkryp flyttar in?

!

För att hjälpa den biologiska mångfalden, vill vi skapa mer
variation och död ved. När vi fäller träd får vi liggande död ved.
Stående döda träd får vi genom att ringbarka, så här ser det ut!

!

Även större djur trivs här. I skogen runt ena vindskyddet finns
fem djursiluetter. Vilka hittar du? Vilda djur är lättskrämda. Om
du är tyst och uppmärksam kanske du har tur att se något.

UTMANA EN VÄN- UPPTÄCK - KRYSSA - BINGO!
Få fyra i rad/diagonalt eller fyll hela brickan. Lycka till!

!

!

NÅGOT
LENT

LYSSNA
hör du
naturen?
Något spår?

!

!

!

Hittar du skräp?

Växt
….någon av
Torups 253 olika
skalbaggar?

HJÄLP NATUREN släng skräpet i papperskorgen!

Utanför stigarna finns många kärr och blöta områden där djur
och växter trivs. Vissa fuktiga ställen syns inte på kartan. Ser du
något kärr?

I Bokskogen är det många som går, men också de som springer
och rider. Därför finns olika stigar för tex ridning och gående. Se
upp i korsningar! Ser du korsningen mellan ridstig-Mattestigen?
Här finns 11 av landets 19 olika arter av fladdermöss. De är
aktiva på natten och är svåra att se. De trivs i håligheter och
sprickor i äldre träd. Kan du hitta någon sådan hålighet?

