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Markägare: Privat
Förvaltare: Botkyrka kommun 
tel: 08-530 610 00, www.botkyrka.se

Du har nu kommit till Stora Träskets naturreservat. Här kan du 
upp leva den trolska skogssjön Stora Träsket och en gammelskog 
med stor artrikedom. Följer du Grödingeleden, som går genom 
reservatet, passerar du ett vindskydd där du kan stanna upp 
och njuta av tystnaden och den orörda naturen. 

Välkommen till Stora Träsket

Stora Träskets naturreservat  instiftades 2008. Reservatet 
är 49 ha stort varav 8 ha består av vatten. 

Dunmossa 
Trichocolea tomentella 

Dunmossans plymlika skott bil-
dar ljusgröna mattor på marken, 
gärna vid källor. Den har stora 
krav på sin växtmiljö och är där-
för sällsynt. Dunmossan anses 
vara en av våra vackraste moss-
arter så ta dig gärna tid att titta 
närmare på den, gärna i lupp! 

Trana Grus grus

Har du tur kan du träffa på tranor i reservatet. Tranan är en 
av våra största fåglar. Den är mycket vaksam och bör därför 
beskådas på avstånd.

Pors Myrica gale 

”Vildkärrens lavendel” – så 
kallade Harry Martinsson pors 
i en av sina dikter. Porsens fina 
arom har gjort den till en popu-
lär brännvinskrydda. Den har 
använts till ölbrygd istället för 
humle. Förr i tiden blev man 
straffad med böter om pors 
togs olovandes på annans 
mark. 

För vandraren 
Grödingeleden, som är en del av Sörmlandsleden, genom  -
korsar reservatet i östvästlig riktning. Söder om sjön 
passerar leden ett trevligt vindskydd, en iordningställd eld-
stad och en liten brygga. Gör gärna en avstickare upp till 
hällmarkerna sydväst om vindskyddet och njut av de fina 
utblickarna därifrån.
   Väster om vindskyddet finns några källor, där klart 
grundvatten tränger upp ur marken. Invid källorna kan du 
finna små mattor av den vackra och sällsynta dunmossan.
   Söder om vindskyddet, i sluttningen ner mot sjöns östra 
spets, glesnar skogen. Här låg tidigare en numera övergi-
ven skidbacke. Den anlades av lantbruksskolan som var 
verksam vid Viads gård från 1950 och några decennier 
framåt. 

Stora Träsket – en trollsk skogstjärn
Stora Träsket är två meter djup och ligger som ett blått 
öga mitt i naturreservatet. På grund av landhöjningen 
och vegetationen som växer in från land blir sjön ständigt 
mindre. De bottenlösa mossmattorna i strandkanten kallas 
gungflyn. På dem trivs sileshår, tranbär och hjortron. Längs 
stränderna växer också buskar som vide och väldoftande 
pors. 

Gammelskog och sumpmarker
Sydväst om sjön växer en urskogslik granskog. Här ligger 
nedfallna, döda träd, sk. lågor på marken. Den döda veden 
gynnar en rik mångfald av växter och djur, bland annat 
insekter. Dessa lockar i sin tur till sig insektsätande fåg-
lar, som exempelvis spillkråkan, vars hackhål syns på flera 

platser. Svampletare har kommit helt rätt, här finns näm
ligen gott om både ätliga svampar och trädväxande tickor. 
   Mellan Stora Träsket och det torrlagda Lilla Träsket ligger 
blöta och sanka marker. Här finner du växter som gull
pudra och skärmstarr. I området växer också grova alar 
och aspar. På asparna växer små tofsar av den mindre 
vanliga mossan asphättemossa. 

Citronfläckad kärrtrollslända 
Leucorrhinia pectoralis 

Denna vackra trollslända kan ses på försommaren. Äldre hanar har en 
gul fläck på bakkroppen som här på bilden. Honor och unga hanar har 
flera gula fläckar och är också lätta att känna igen. I Sverige lever en 
stor del av Europas bestånd av denna slända och för att den ska över-
leva på lång sikt har vi ett speciellt ansvar att skydda den.

Gullpudra 
Chrysosplenium alternifolium 

Gullpudran blommar tidigt, 
från april till juni. Gullpudran är 
lätt att känna igen. Med sina 
njurliknande stödblad bildar 
den guldgula mattor som lyser 
upp skuggiga partier i skogen. 
Själva blommorna utgörs av 
små gula kvastlika knippen.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författ-
ningar är det enligt naturreservatets föreskrifter för 
allmänheten förbjudet att:

• gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord 
eller sten, 

• fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta 
bort död ved, 

• gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller 
ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplock-
ning är tillåten, liksom insamling för undervisning och forsk-
ning, 

• medföra okopplad hund,

• elda annat än på anvisad plats, 

• tälta mer än två dygn i sträck. 

Terrängkörningslagen gör gällande att:

• motorfordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk, 
inklusive moped och fyrhjuling, endast får köras på vägar, ej 
på skogsstigar eller i terräng.

I övrigt gäller Allemansrätten. Var varsam om naturen så att 
även de som kommer efter dig kan njuta av den!

Teckenförklaring

Godkänd från sekretessynpunkt för 
spridning. Lantmäteriet 2011-11-23
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Här är du

Parkeringsplats

Vindskydd

Informationstavla

Naturreservatsgräns

Höjdkurvor,
ekvidistans 5 m

Bilväg

Enskild sämre bilväg

Stig

Sörmlandsleden

Vägbom

Bebyggt område

Enskild byggnad

Odlad mark

Öppen mark

Skog

Sankmark

Sankmark, svårframkomlig

Vatten


