NatURRESERVAT I sTOCKHOLMS LÄN

Det stora inslaget av lövträd i reservatet lockar till sig många
olika fågelarter. Under vår och försommar möts besökaren
av fågelsång från mesar, trastar och sångare. Rosenfink,
grönsångare, gärdsmyg och härmsångare är exempel på
arter som regelbundet förekommer i området. Fiskgjuse
och havsörn ses ibland glidflyga över vattenytorna utanför
Ramviksudden.
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Bevarande av kulturlandskap
Aktiv skötsel är en förutsättning för att naturvärdena i
reservatet ska bevaras. Skötseln i området utgår från att
återskapa det äldre kulturlandskapet. Genom tidigare
bruksformer som slåtter och bete samt hamling av lövträden
har området återfått sin öppna karaktär.

Norra Rörvik

Södra Rörvik

Rörviks naturreservat är beläget på Ramviksudden, 8
kilometer sydost om Älmsta. På vardera sidan om udden ligger
Väddö och Björkö. Reservatet gränsar till fritidshusområdet
Rörviks udde i Södra Rörvik.

Restaurerad hagmark med hamlade träd vid
Bagghusfjärden.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
• gräva upp växter,
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon,
• tälta eller uppställa husvagn,
• medföra hund eller katt som inte är kopplad.

Syftet med Sveriges naturreservat är att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av
områden för friluftslivet.

Rörvik ingår i EU:s ekologiska nätverk
för värdefull natur, Natura 2000. Syftet
med Natura 2000 är att hindra utrotning av
växt- och djurarter samt förhindra att deras
livsmiljöer förstörs.
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Ett rikt fågelliv

Rörvik
(Ramviksudden)

Välkommen till Rörvik!
Ramviksudden sträcker sig ut i Bagghusfjärden.
Området domineras av lövskog och har en stor
artrikedom av orkidéer. En strövstig tar besökaren
genom det omväxlande området med ängs- och hagmarker och olika typer av skog.
Rörviks natureservat inrättades av Länsstyrelsen den 10
april 1981 och revideras under 2001 av kommunstyrelsen
i Norrtälje kommun. Syftet är att bevara ett botaniskt
värdefullt område och genom skötselåtgärder gynna
vegetationen. Reservatet har en area av 24,5 hektar, varav
10,5 hektar utgörs av Ramviksudden.

Lundvegetation
En lundartad ädellövskog dominerar reservatet. De vanligast
förekommande trädslagen är ek, asp, ask och skogsalm.
Det finns även barrskogpartier samt ett relativt stort inslag
av hassel. Inom reservatet finns flera sällsynta moss- och
lavarter. Många av dessa växer på de gamla askarna och
lönnarna som tidigare har hamlats. I reservatet finns
barkkvastmossa, som bara finns på några enstaka lokaler
i hela landet. Lunglav är en vanligare art som har stor
förekomst inom reservatet. Lunglav finns främst på lönnarna
i reservatet och är lätt att känna igen på sina stora flikar och
gröna färg i fuktigt tillstånd.
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Historisk markanvändning
Ramviksudden utgjorde tidigare en del av Norra
Rörviks utmark. I reservatet finns flera spår av tidigare
markanvändning. I öppnare områden finns inslag av
hävdgynnade arter och ett stort antal träd är hamlade.
Dessa träd har sannolikt använts till lövtäkt för vinterfoder
åt tamdjur. Området har använts som både slåtter- och
betesmark. Enstaka mindre åkrar har även förekommit.
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Period av igenväxning
Efter en lång period av lövdominans på udden skedde en
betydande kolonisering av barrträd vid mitten av 1900-talet.
Kolonisationen efterföljdes av igenväxning. Denna igenväxning verkade inte enbart negativt på naturvärdena i
området. Generellt fick skogslevande arter möjlighet att
vandra in samtidigt som betes- och slåttergynnande arter
lyckades hålla sig kvar, vilket ökade artrikedomen. På lång
sikt leder dock igenväxning till att arter kommer att
försvinna ifrån området.

Sankt Pers nycklar

I området finns en karakteristisk lundflora med arter som
vätteros, vårärt, lundsmörblomma, underviol, tandrot
och hässleklocka. Inom reservatet förekommer ett tiotal
orkidéarter, vilket är en av anledningarna till att reservatet
bildades. Exempel på orkidéer som finns i området är
Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, skogsnycklar och
grönkulla.

Havsstrandäng

I reservatets södra del, öster om parkeringen, finns en
kalkpåverkad havsstrandäng, Holmslåttan. Havsstrandängar
är sällsynta i kommunen och i Stockholms län. Denna äng är
liten men innehar höga botaniska värden. På havsstrandängen
finns bland annat majviva, kärrspira, östersjömaskros och ett
stort antal av orkidén ängsnycklar. Holmslåttan hålls öppen
med hjälp av slåtter och höbärgning.
Lunglav förekommer rikligt i området.
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