
Duvhöken häckar  
i Årstaskogen

OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

DUVHÖK
Typiska kännetecken: 50-60 cm.  
Vingspann 100-120 cm. Grå och vit.  
Ljust ”ögonbryn”. Mörk rygg och hjässa.  
Ljusare undersida där de adulta fåglarna  
är streckade på tvären medan ungfåglarna 
är vertikalt tecknade.
Äter: Fåglar och mindre däggdjur.
Läte: Ett kacklande ”kja-kja-kja...”  
under häcktiden och i gryningen.
Häckar: Skogsmiljö, helst med inslag  
av gamla barrträd. Boet byggs av ris uppe  
i ett träd. Lägger 3-4 ägg i maj. Duvhöken 
lever i livslånga parförhållanden och har 
of ta flera bon i reviret. 

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

*  Mindre hackspett. Spillkråka. Gröngöling. Duvhök. Kungsfågel. Stare.  
Tornseglare. Silltrut. Kattuggla. Stenknäck. Sparvhök. Tofsmes. Svartmes.  
Stjärtmes. Näktergal. Grönsångare. Grå flugsnappare. Steglits. Rödstjärt.  
Törnskata. Strandskata. Drillsnäppa. Sidensvans och domherre.  
Tillfälliga fynd, Årsta holmar: Flodsångare. Rörsångare. Sävsångare.

FÅGLAR 
Cirka 100 fågelarter* har observerats i eller från Årstaskogen  
med omnejd de senaste 10 åren (Artportalen, 2017). Många av 
dem häckar här. Arter som duvhök, mindre hackspett, gröngöling, 
spillkråka och tofsmes kräver stora områden och flera av dem  
kräver även en högvuxen skog. Nu riskerar arter att försvinna om  
skogens omfattning drastiskt minskas.
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I nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest 
uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som 
nu hotas av bebyggelse. Vi anser att oåterkalleliga beslut ska tas med 
ef tertanke och välgrundade fakta.

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN



OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

TOFSMES
Typiska kännetecken: 12 cm. Den enda av 
våra mesar som har tofs. Frånvaron av vita 
kinder och vingband är andra goda känne-
tecken.
Äter: Diverse frön, spindlar, insekter  
och deras larver och puppor.
Läte: Vanligast ett karakteristiskt  
drillande ”perrerritt”.
Häckar: Helst i en fuktig del av barrskogen, 
of ta i en myr eller sjökant. I en stubbe eller 
ett murket träd och gör antingen i ordning 
ett redan befintligt hål eller hackar själv upp 
ett nytt. Två kullar är regel hos tofsmesen, 
fyra-sex ägg.

Tofsmes behöver  
stor areal & kontinuitet

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

*  Mindre hackspett. Spillkråka. Gröngöling. Duvhök. Kungsfågel. Stare.  
Tornseglare. Silltrut. Kattuggla. Stenknäck. Sparvhök. Tofsmes. Svartmes.  
Stjärtmes. Näktergal. Grönsångare. Grå flugsnappare. Steglits. Rödstjärt.  
Törnskata. Strandskata. Drillsnäppa. Sidensvans och domherre.  
Tillfälliga fynd, Årsta holmar: Flodsångare. Rörsångare. Sävsångare.

FÅGLAR 
Cirka 100 fågelarter* har observerats i eller från Årstaskogen  
med omnejd de senaste 10 åren (Artportalen, 2017). Många av 
dem häckar här. Arter som duvhök, mindre hackspett, gröngöling, 
spillkråka och tofsmes kräver stora områden och flera av dem  
kräver även en högvuxen skog. Nu riskerar arter att försvinna om  
skogens omfattning drastiskt minskas.
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ef tertanke och välgrundade fakta.



OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

MINDRE HACKSPETT

Typiska kännetecken: 14 cm. Vår minsta 
hackspett. Storlek som en gråsparv. Tvär-
bandad på ryggen. Honan går helt i svart-
vitt men hanen har rött på hjässan.

Äter: Främst trädborrande insekter, samt 
fjärilslarver, puppor, myror och spindlar. 
Under vintern kommer den of ta fram 
till fågelborden och äter frön.

Läte: Vanligaste lätet ett ganska dämpat 
”pii - pii - pii”. 

Häckar: Hackar ut sitt bohål döda eller 
murkna träd eller stubbar ef tersom den är 
liten och klenare än sina artfränder. Helst 
väljer en murken al eller björk.

Mindre Hackspett
Beroende av tät & lövrik gammal naturskog

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

*  Mindre hackspett. Spillkråka. Gröngöling. Duvhök. Kungsfågel. Stare.  
Tornseglare. Silltrut. Kattuggla. Stenknäck. Sparvhök. Tofsmes. Svartmes.  
Stjärtmes. Näktergal. Grönsångare. Grå flugsnappare. Steglits. Rödstjärt.  
Törnskata. Strandskata. Drillsnäppa. Sidensvans och domherre.  
Tillfälliga fynd, Årsta holmar: Flodsångare. Rörsångare. Sävsångare.

FÅGLAR 
Cirka 100 fågelarter* har observerats i eller från Årstaskogen  
med omnejd de senaste 10 åren (Artportalen, 2017). Många av 
dem häckar här. Arter som duvhök, mindre hackspett, gröngöling, 
spillkråka och tofsmes kräver stora områden och flera av dem  
kräver även en högvuxen skog. Nu riskerar arter att försvinna om  
skogens omfattning drastiskt minskas.
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ef tertanke och välgrundade fakta.



Sparvhöken finns  
i Årstaskogen

OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

SPARVHÖK
Typiska kännetecken: 28 cm hannen, 38 cm 
honan. Vingbredd 60 cm resp. 75 cm. Liten 
rovfågel med lång stjärt och korta rundade 
vingar. Hanen blågrå ovan med roströd färg 
på kinder och flanker. Inget eller mycket 
svagt markerat ögonbrynsträck. Honan 
mer mörkbrun ovan med ett ljust ögon-
brynsträck och gul ögonfärg. Saknar helt 
hannens roströda färger.
Äter: Huvudsakligen småfåglar men kan  
ta stora fåglar som duvor och nötskrikor.
Läte: Ett monotomt upprepat ”kji-kji-kji”.
Häckar: Båda makarna bygger, i regel ett 
nytt bo varje år. Boet byggs av torra kvistar 
och of tast 4–6 meter över marken i en gran 
eller tall. Lägger 3–7 st ägg.

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

*  Mindre hackspett. Spillkråka. Gröngöling. Duvhök. Kungsfågel. Stare.  
Tornseglare. Silltrut. Kattuggla. Stenknäck. Sparvhök. Tofsmes. Svartmes.  
Stjärtmes. Näktergal. Grönsångare. Grå flugsnappare. Steglits. Rödstjärt.  
Törnskata. Strandskata. Drillsnäppa. Sidensvans och domherre.  
Tillfälliga fynd, Årsta holmar: Flodsångare. Rörsångare. Sävsångare.

FÅGLAR 
Cirka 100 fågelarter* har observerats i eller från Årstaskogen  
med omnejd de senaste 10 åren (Artportalen, 2017). Många av 
dem häckar här. Arter som duvhök, mindre hackspett, gröngöling, 
spillkråka och tofsmes kräver stora områden och flera av dem  
kräver även en högvuxen skog. Nu riskerar arter att försvinna om  
skogens omfattning drastiskt minskas.
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I nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest 
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nu hotas av bebyggelse. Vi anser att oåterkalleliga beslut ska tas med 
ef tertanke och välgrundade fakta.



Tallticka, 
80 fynd är unikt

OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

SVAMPAR 
Över 80 fynd av tallticka, har gjorts i Årstaskogen. Tallticka är en 
svamp vilken lever som parasit på gamla levande tallar. Svampens 
fruktkropp kan bli mycket gammal och uppträder på tallar först 
när träden uppnått en ålder på 100-150 år eller äldre. För att tall-
tickan skall kunna fortleva i ett område krävs kontinuitet av gamla 
tallar inom området. Svampen indikerar skyddsvärd skog med 
höga naturvärden som utgör livsmiljö för många andra rödlistade 
arter till exempel insekter. Även signalarterna blomkålssvamp och 
grovticka förekommer. Uppgifter på Artportalen finns om fynd  
av större aspticka och vintertagging.

TALLTICKA
Talltickan är en parasitsvamp växer nästan 
uteslutande på stammen av levande, gam-
mal tall, of ta högt upp vid sår eller grenärr. 
Växer på tallar som är mist ca 100–150 år. 
Kännetecken: En hovformad och trähård, 
flerårig ticka som växer på stammen av 
gammal tall. Of tast bara en eller några få 
fruktkroppar på varje träd. Tickan är ca 
5–20 cm bred och 5–10 cm tjock, mer eller 
mindre triangulär i tvärsnitt. Hatten är 
närmast ytterkanten rödbrun och filthårig. 
Varje år bildas ett nytt porlager utanför 
(under) det gamla. Porerna är rostbruna, 
kantiga och of ta utdragna. Gamla frukt-
kroppar är kala, gråsvarta, sprickiga och  
har of ta påväxt av lavar. 

HELA
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ef tertanke och välgrundade fakta.



Reliktbock gynnas av  
solbelysta grova tallar

OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN
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Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

INSEKTER  
Den rödlistade insekten reliktbock gynnas av solbelysta grova  
tallar. Spår har observerats på flera solbelysta tallar i ytterkanterna 
av området. Reliktbock, är en skalbaggsart av familjen långhorn- 
ingar som är helt knuten till solbelysta tallar med ålder över 150 år. 

Enligt Artportalen har det under 2000-talet även påträffats  
sexfläckig bastardsvärmare, almsnabbvinge och violettkantad 
guldvinge.  Blekgult lavfly hittades i Årstadal 2016 enligt  
Artportalen. Ny art för Södermanland. 

RELIKTBOCK
Kännetecken: Arten känns lätt igen på sin 
långsmala kroppsbyggnad och att hals-
skölden är tydligt längre än bred. Kroppen 
är 10–15 mm lång, påfallande platt och 
rödbrun med roströda antenner och ben. 
Antennerna är längre än halva kroppen. 
Halsskölden är mycket svagt punkterad på 
ett runt område i mitten medan sidorna är 
grovt punkterade. Täckvingarna har två till 
tre svaga längsribbor. 
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Dammfladdermusen 
ovanlig & oväntad 

OBS! Denna övre del av Årstaskogen ligger utanför naturreservatet!

DJUR OCH NATUR I ÅRSTASKOGEN

Årstaskogen är idag ett ca 57 hektar stort naturområde med  
betydelsefulla äldre barrskogs-, ädellövs- och strandmiljöer. 
Skogen är över 150 år och har aldrig slutavverkats. Här finns en 
riklig förekomst av riktigt grova, gamla tallar på över 250 år.
Årsta Skog och Årsta holmar är en viktig del i Stockholms blågröna 
struktur och är tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett 
ekologiskt kärnområde. Ett stort antal rödlistade, och även hotade,  
arter förekommer, till exempel mindre hackspett, spillkråka,  
duvhök, tallticka och reliktbock. Många viktiga signalarter kräver 
sammanhängande gammal skog. För att arter inom området  
ska kunna fortleva är Årstaskogens storlek och kontinuitet  
avgörande. Även spridningssambanden är viktiga, som redan är 
begränsade innebär att storleken blir ännu viktigare för arternas 
fortlevnad. Hela kvarvarande Årstaskogen behöver skyddas.

DÄGGDJUR  
Rådjur, fälthare och ekorre förekommer stationärt året om.  
Vissa år förökar sig även grävling och igelkott. Vanlig näbbmus 
och större skogsmus förekommer också. Älg och räv syns då och 
då. (Skogen är för liten för älg). Årstaskogen hyser även fladder-
möss och den mosaikartade miljön nära vatten utgör lämpliga 
habitat. Alla fladdermössarter är fridlysta och lyder under art-
skyddsförordningen. Kunskap om vilka arter som förekommer 
saknas och någon inventering har troligen inte utförts. 
Fladdermöss: Dvärgpipistrell, Brunlångöra, Mustasch-, Taiga- och Större  
brunfladdermus. Vanligast är nordfladdermus och vattenfladdermus vilket  
är väntat, medan den starkt hotade dammfladdermusen var mest oväntad. 
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I nätverket Bevara Årstaskogen arbetar vi för att bevara bland de mest 
uppskattade och välanvända områdena i Årstaskogen – områden som 
nu hotas av bebyggelse. Vi anser att oåterkalleliga beslut ska tas med 
ef tertanke och välgrundade fakta.

DAMMFLADDERMÖSS
Kännetecken: Dammfladdermus har en 
vingbredd på 20–30 cm, kroppslängd på 5,5 - 
6,5 cm och vikt upptill 20 g. Pälsen är gulbrun 
på ovansidan, ljusgrå under.
Dammfladdermusen jagar likt vatten- 
fladdermusen helst över vatten, där den 
flyger fram och åter på låg höjd. Börjar jaga 
efter solnedgången. Födan består av sländor 
och andra vatteninsekter samt fjärilar.  
Lokalisationslätet har tydligt urskiljbara 
pulser (i detektor) med en medelfrekvens av 
35 kHz. Arten påträffas i vattenrika, träd- 
bevuxna biotoper. 




