NATURRESERVAT
Välkommen till Vitsippeskogen – en liten oas med lövskog
Föreskrifter
Inom naturreservatet Vitsippeskogen är det
förbjudet att:
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• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada
mark, vegetation, buskar och träd eller annan
ytbildning samt tippa trädgårdsavfall,
• avlägsna död ved från området,

Fläderblom
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I den frodiga skogens buskar hittar småfåglarna skydd. Tidigt
på våren fylls luften av tonerna från rödhake och talgoxe.
Senare stämmer, gransångare, bofink och koltrast in.
Från mosse och äng till sumpskog
För 200 år sedan skördade man sitt hö här och antagligen
bröts också torv till bränsle. Diket i skogens norra del var en
bäck som slingrade fram genom ängen. Här fanns sannolikt
spridda träd och buskar och i väster växte en lövskog.
I dagens naturreservat finns därför många typiska skogsarter,
som har haft sin boplats här under lång tid och som nu kan
leva vidare tack vare att Vittsippeskogen har skyddats.

• uppföra någon form av anläggning eller ställa
upp för reservatet främmande föremål,

Gransångaren (Phylloscopus collybita,
Chiff chaff) kan höras redan i april med
sin karaktäristiska sång. Det låter som den
säger ”salt-sill-salt-sill-salt-sill...”.

• gräva upp eller plantera ut växter eller för
kommersiellt bruk plocka växter,

Nötväckan är en
händig liten fågel.
Den murar igen boets
ingångshål till lagom
storlek så att inga
rovdjur ska kunna ta
sig in.
Öppen mark
Träd/buskar
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Svarthårig kvistbock
(Pogonocherus
hispidus, Lesser
thorn-tipped
longhorn beetle),
en fem mm lång
skalbagge som lever
i tunnare grenar av till
exempel hassel.

• göra upp eld,

Halvknäpparen
(Microrhagus
pygmaeus, A false
click beetle) är en
liten skalbagge som
lever i död ved.
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• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra
inskrift eller dylikt.

Regulations

Sitta europaea
Nuthatch

Within Vitsippeskogens Nature Reserve it is
forbidden to:

Naturreservatsgräns
Stig

Ë Parkering
x Information
Ê Uteklassrum

• Dig, bore, paint or in any other way damage the
ground, vegetation, bushes and trees or any
other geological formations, or to dump garden
waste,

50 m

• remove dead wood from the site,
• bring dogs or other pets which are not held
physically on a lead,
• camp,

Noshornsoxen
(Sinodendron cylindricum,
Rhinocerus beetle) kan
bli 15 mm lång och lever i
döda trädstammar av ask,
bok och björk.

• cycle,
• light a fire,
• erect any kind of installation or put out any
foreign (for the nature reserve) objects,
• dig up or plant out plants or pick plants for
commercial use,
• put up posters, plaques, notices, signs, make
engravings or equivalent.

Vitsippeskogen Nature Reserve feels quite wild, with
dense scrub and lots of dead, wind-thrown trees. It
sounds like a contradiction, but a woodland with lots of dead
trees is a sign that the woodland is in fact, full of life. When part
of a tree or a whole tree dies, it becomes a home for masses of
other organisms, such as mosses, lichens, fungi, insects, birds
and bats.

Naturreservatet Vitsippeskogen bildades 2019 och omfattar cirka 2 ha.
Syftet med naturreservatet är att i området:

Spring plants have to hurry into bloom and set seed before the
trees and bushes come into leaf and shade the ground. Wood
anemone and lesser celandine flower already in April. Solomons
seal and may lily with its white, delicate flowers soon follow in
May. Where it is a little damper, plants such as water avens and
the splendid yellow flag iris flourish.
Many small birds thrive in the lush woodland scrub. In the early
spring, the air is filled with the sound of robins and great tits.
Later, chiff chaff, chaffinch and blackbird join in the chorus.

Storrams

Ekorrbär

Humleblomster

Gul svärdslilja

Polygonatum multiflorum
Solomon’s seal

Maianthemum bifolium
May lily

Geum rivale
Water avens

Iris pseudacorus
Yellow flag iris

•

långsiktigt bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog
i varierande ålderssammansättning och med död ved i olika
dimensioner,

•

tillgodose behovet av utepedagogik och i till viss del rekreation,

•

långsiktigt säkerställa gynnsamt bevarandetillstånd för
skyddsvärda och ovanliga växt-, svamp- och djurarter,

•

säkerställa en naturlig markhydrologi.
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Det våras för Vitsippeskogen
Vårens växter måste skynda sig att blomma och sätta frö
innan träd och buskar slår ut och skuggar marken. Vitsippa
och svalört blommar redan i april. I maj följer storrams och
ekorrbär med sina vita, skira blommor. Där det är lite fuktigare
trivs humleblomster och den praktfulla gula svärdsliljan.
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• cykla,

v.

Trädsvampar bryter ner den hårda veden och gör den mer
tillgänglig för olika insekter, bland annat skalbaggslarver.
Hackspettar äter insektslarverna och kan hacka ut bohål i
de murkna trädstammarna. När hackspettarna flyttar ut kan
andra fåglar eller fladdermöss flytta in. Det döda trädet fylls
av liv.
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• tälta,

K
l
a
r
bärs

Döda träd ger levande skog
Vitsippeskogen ger ett vilt intryck med busksnår och en hel
del döda, omkullblåsta träd. Motsägelsefullt nog är en skog
med många döda träd ett tecken på att det är en skog
full av liv. När en del av ett träd eller hela trädet dör blir
det boplats åt mossor, lavar, svampar, insekter, fåglar och
fladdermöss.

Ë

Norra Kustvägen

Liten men naggande god. Så kan man beskriva
Vitsippeskogen, som numera är ett kommunalt
naturreservat. Det är en oas med frodig lövskog där
många växter och djur kan hitta en fristad. Här finns
mycket att upptäcka. Allt från spännande skalbaggar,
lökdoftande örter och skönsjungande fåglar. Välkomna!

Våren är Vitsippeskogens tid. Luften
fylls av fågelsång och marken skiftar
i vitt och gult av vitsippor (Anemone
nemorosa, Wood anemone) och
svalört (Ranunculus ficaria, Lesser
celandine).

• medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte
hålls i fysiskt koppel,

