Kartor
Prästaskogen delas på mitten av Lasarettsboulevarden.
Till norra delen kan man komma via en ny ingång från Björket
norr om Björkvallens IP. Det finns också två ingångar från
Lasarettsboulevarden, en i öst och en i väst. I norra delen
finns två större samlingsplatser med gott om sittplatser.

Björket

Prästaskogen

Till södra delen finns ingång via Lasarettsboulevarden i väst
och via J A Hedlunds väg i öst. I södra delen finns en större
samlingsplats med bänkar
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Välkomna till Prästaskogen!
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Samlingsplats

Kanske har ni sett de täta buskarna längs Gustaf Hellströms väg och Lasarettsboulevarden?
Kanske har ni till och med vågat ta er in igenom dem? Då vet ni att där innanför håller en
ung skog på att växa fram. Den är faktiskt lika stor som hela Björket.
Skogen, som kallas för Prästaskogen, har
fått växa där i snart 20 år och nu under
våren, sommaren och hösten 2020 har vi
planerat och jobbat med att gallra, göra
nya stigar och sittplatser så att fler ska
kunna ta sig in i och upptäcka området.
För att underlätta upptäckandet vill vi
gärna bidra med en guide till Prästaskogen,
med tips på vad man kan hitta på där. På
baksidan av foldern hittar ni kartor med
stigar och större samlingsplatser där
det finns plats att sitta många.

Kanske hittar ni en ny favoritplats
och trampar upp en egen stig?

Vad kan man hitta?
Träd

Prästaskogen är en ung trädplantering som anlades i början av 2000-talet på
gammal jordbruksmark. Träden sattes i många regelbundna rader. Raderna kan
man fortfarande se om man tittar noga på sin promenad genom skogen. Skogen
består mestadels av ek, med inslag av fågelbär, ask och lind. Täta bryn av fläder,
slån och andra arter med blommor och bär ramar in området. Det är bra för
pollinerare och fåglar som kan hitta mat i brynen!

Djur

I Prästaskogen bor många sorters djur och småkryp! Särskilt sådana som trivs
lite mittemellan stad och skog. Några som vi sett eller hittat spår av är:
•
•
•
•
•
•
•

Räv
Grävling
Rådjur
Fasan
Ekorre
Större hackspett
Hare

Kanske kan ni
hitta fler djur?
Ser ni några spår?

Faunadepåer

Ibland kan det vara svårt för djur och småkryp i staden att hitta mat eller
någonstans att bo. Vi människor tycker lite för mycket om att städa. Skräp ska
såklart inte finnas i naturen. Men det är bra om det finns gamla stockar, pinnar
och löv - där trivs svampar och insekter och i gamla ihåliga träd tycker fåglar
om att bo! När vi har gallrat skogen, har vi lämnat kvar ganska mycket död ved
och pinnar. En del har vi lagt upp i högar , det kallas för en faunadepå (ett förråd
för djurlivet). Kanske ser ni en faunadepå när ni är ute och upptäcker? Ser ni
om någon har flyttat in?

Vad kan man hitta på?
Hämtaramsan
Hämta något GRÖNT
Och något som mot kinden känns SKÖNT
Hämta något NYTT FÖR I ÅR
Och något ÄLDRE ÄN 2000 ÅR
Hämta något riktigt LITET
Och något som av ett djur blivit BITET
Hämta till slut ett litet DJUR

Nu har du 7 saker, eller hur?

Naturbingo

Gör olika rutnät med bilder på vad som kan finnas i skogen. Det kan vara olika
sorters löv, småkryp, svampar - bara fantasin sätter gränser! Kryssa för en
ruta när ni ser rätt sak. Bingo får man när en rad är full.

Naturkonst

Gör en utställning i skogen! Samla
fina pinnar och gör en ram:
fyrkantig, trekantig, åttkantig - som
du vill! Surra ihop den, spika ihop
den, limma ihop den eller lägg den
bara direkt på marken och gör ett
vackert konstverk av sådant du hittar
omkring dig. Ta ett foto om du vill
spara ditt konstverk, eller måla av
det.

Kanske kan ni vara många och
göra en stor tavla tillsammans?

Tänk som en myra, tänk som en älg

Lev dig in i hur det är för skogens invånare att bo här!
Vad är en lång promenad för en myra? Vad är en lång promenad för en älg? Hur mycket
mat behöver en myra? Hur mycket mat behöver en älg? Var kan myran gömma sig? Var
kan älgen gömma sig? Kan ni hitta några myror eller älgar?

