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Vandra längs Täbys stränder
Det finns mycket att uppleva i Täbys natur.
Ta en promenad längs något av alla spår och
vandringsleder och lyssna till fåglarnas sång. Slå
dig ner på någon av bänkarna utmed stranden,
eller ta ett dopp vid en av badplatserna och njut
av naturen. På vintern kan du ge dig ut på en
skridskotur med fika i ryggsäcken.

I denna broschyr presenteras några platser
som är väl värda ett besök. På nio ställen i
kommunen finns s k gröna entréer. Det är
parkeringsplatser med tavlor som informerar
om naturen och kulturhistorien i de olika
områdena. Där finns även vandringsleder,
elljusspår, gång- och ridstigar markerade.
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Rönningereservatet

Utsikt från Skansberget

Naturreservatet Rönninge by och Skavlöten
ligger utmed Rönningesjöns östra strand
och är kommunens viktigaste friluftsområde.
Här kan du vandra längs många olika leder
och spår. I norra delen av området finns tät
barrskog. I södra delen av området ligger
1800-talsbyn Rönninge by. Ungefär i mitten
av strandsträckan ligger Skansberget.
Härifrån har du en fin utsikt över såväl sjön
som andra delar av Täby.

Grönsångare

I sjön häckar skäggdoppingen och även
gråhägern söker sig gärna hit för att leta
efter mat. I skogens silade ljus kan du träffa
på stenknäcken och grönsångaren. Reservatet
är också en av få platser där man kan få syn
på den sällsynta mindre flugsnapparen .

Rönninge by och Hägernäs

Här finns de gröna entréerna:
Fågelsången - infart från Prästgårdsvägen
vid Skogberga.
Vågsjö - infart från Roslagsvägen
vid Vågsjölund.
Gullsjön - infart från Löttingevägen.
Skavlöten - Skavlötenvägens infart
från Roslagsvägen.

Rönninge - Antennvägen i Arninge.
Ensta - Ensta krog vid Stockholmsvägen.
Mörtsjön - Sollentunavägen bakom
Mörtsjöns förskola.
Lovisedal - infart från Lovisedalsvägen.
Hagby - infart från Hagbyvägen mittemot
Hagby Trä.
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Hagby, Käringsjön
och Mörtsjön

Hagby ligger i ett gammalt odlingslandskap
med många fornlämningar, främst från
järnåldern. Åkerholmar och skogsbryn med
ek, hassel, en- och slånbuskar gör området
till ett av Täbys vackraste. Hagmarkerna
kommer du lättast till från den gröna entrén
vid Hagby gård.
Käringsjön påminner om en norrländsk
skogstjärn och ligger i Täbys minst
bullerstörda område. Den är omgiven av
myrmarker med pors, skvattram och hjortron.
Duvhök och skogssnäppa brukar häcka i
området. Du når sjön från Skarpäng och
Hagby gård.

Spillkråkans ungar

Duvhöksunge

Käringsjön

Mörtsjön är delvis omgiven av kärrmarker.
Här har den sällsynta sumpviolen två av
sina få växtplatser i landet, och de enda
kända inom Stockholms län. Den mindre
växtplatsen för sumpviol är särskilt skyddad
genom så kallat naturminnesskydd. Området
når du bland annat från den gröna entrén vid
Sollentunavägen i Skarpäng.

Mörtsjön

Käringsjön och de sumpiga markerna utefter
bäcken ned till Mörtsjön och delar av våtmarkerna
där är ett så kallat Natura 2000-område. Natura
2000 är ett nätverk inom EU med uppgift att
bevara och vårda värdefulla naturområden.
Det finns tre olika vandringsleder att följa
genom området. Alla tre utgår från varsin
grön entré. Förutom entréerna vid Hagby
gård och Sollentunavägen finns också en
entré vid Täbyvägen/Hagbyvägen.
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Sumpviol

Skålhamra kvighage

Skålhamra kvighage är belägen strax söder
om Täby golfbana utefter Skålhamravägen.
Hagen är ett utsökt exempel på hur markerna
hålls öppna med bete. Under hundratals år
har artrikedomen bevarats. Detta gäller både
flora och fauna. Vid en inventering har man
funnit över 330 olika växtarter, bland annat
gullviva, kattfot, låsbräken och ormrot.

Gullviva

Under de senaste tio åren har mer än hundra
fågelarter setts i eller från hagen.
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Prästgårdsängarna
och Gullsjön

Prästgårdsängarna sträcker ut sig sydost
om Prästgårdsvägen i Täby kyrkby. Det är ett
gammalt jordbrukslandskap med hagmarker
där djur betat i hundratals år.
Här finns gott om spår efter bosättningar,
gravhögar och stensträngar som är rester
efter gamla stängsel. Lärkfalk häckar här
och den vackra backsippan blommar rikligt
på våren. Här finns även den sällsynta
finnögontrösten.
Genom området går en 3 km lång fornstig,
där du kan promenera ganska bekvämt,
studera fornlämningarna och titta på
fåglar,fjärilar och insekter. Bitvis går stigen
genom storvuxen granskog med blåbärsris
och svampar.

Backsippa

Gullsjön ligger vid foten av Löttingekullen
som är Täbys högsta berg, 58 meter över
havet. Sjön är liten och grund och sommartid
täcks ytan av näckrosor.
En mängd groddjur och salamandrar håller till
här. Svarthakedopping häckar tidvis här och
näktergalen sjunger vackert. Roslagsleden
passerar förbi och det finns en uppskattad
rastplats vid strandkanten.
Hösten 2008 öppnades Norrortsleden som
går rakt igen området. Vandringsleder och
stigar gör att man ändå kan uppleva naturen
på ett positivt sätt.

Gullsjön
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Fågelsångsmossen

Fågelsångsmossen ligger norr om Arningeleden och öster om utfarten från Täby kyrkby.
Mossens yta ligger ungefär 24 meter över
havet, medan botten ligger fyra meter lägre
vilket innebär att den började bildas för omkring 3 800 år sedan. Mossar bildas ofta på
en vattendelare och i den södra delen rinner
vattnet av mot Vallentunasjön och i den norra
mot Angarnsjöängen.
Mossen är ett av de bästa exemplen i östra
Svealand på en välvd mosse. På mossen växer
låg myrtallskog, runtom finns ett otydligt
laggkärr och därutanför granskog.

Dvärgbjörk
Mossen är känd som en av två platser för
dvärgbjörk i Stockholms län, den andra är
Bylekärren söder om Kragstalunds bostadsområde. Floran är typisk för denna typ av
östsvensk tallmosse; här växer skvattram,
tranbär, hjortron och tuvdun, men också
blåbär och lingon.

Vandra längs Täbys stränder

Vid Näsa ängs badplats vid Stora Värtan växer
många vackra lövträd som klibbal, lönn och
lind, och på våren lyser marken blå av scilla.
Söder om Viggbyholms båthamn vid Stora
Värtan finns ett antal ekar som är flera hundra
år gamla och värdefulla för den biologiska
mångfalden.
Lyssna till säv- och rörsångare, fiskgjuse,
brun kärrhök, den ovanliga snatteranden
samt hägern vid Stora Värtan och Såstaholms
gård intill Vallentunasjön. Upplev sothöna och
skäggdopping som bygger sitt bo i vassen.
På vintern kan man ibland åka skridskor ut till
Stora Värtans vackra öar Tornön och Bastuholmen med skog, strandängar, klippor och
fornminnen.
Sjöar och vattendrag är viktiga grönstråk
och livsmiljö för många djur- och växtarter.
Groddjuren är beroende av såväl land som
vatten. Båda utter och bäver har varit synliga
vid Rönningesjön de senaste åren. Tack vare
strandskyddet finns goda förutsättningar
för fiskar att leka i bevarade vassbälten och
buskage, vilket också skyddar fågellivet.
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