naturreservatet

Teleborg

Välkommen till Teleborg

Spännande flyttfåglar

Stigarna i Teleborgs naturreservat tar dig genom
ett omväxlande odlingslandskap med öppna fält
och artrika hagmarker. Från fågeltornen har man
fin utsikt över Skirviken, där både trana och brun
kärrhök häckar.

Under vår och höst kan det löna sig att spana
efter fåglar på åkrarna vid Teleborgs gård. De
öppna fälten har en stark dragningskraft på rastande
flyttfåglar. Flockar av sparvar, starar och trastar
drar runt i jakt på frön och insekter, men det finns
också chans att se ovanligare arter som snösiska,
vinterhämpling och ängshök.

Blomrika marker

Bebott sedan länge

Hagmarkerna är rester av slåtterängar där man
förr skördade hö. Här kan du uppleva en artrik
flora med typiska hagmarksväxter som gullviva,
slåttergubbe och jungfrulin. Gemensamt för de
här arterna är att de kräver bete eller slåtter för att
överleva. De tål heller inte att markerna gödslas och
har därför blivit allt sällsyntare.
Gamla ekar

På de solbelysta, grova ekarna i reservatet kan du
bland annat finna de sällsynta lavarna puderfläck,
sotlav och gulpudrad spiklav. Ekarna erbjuder
också bostad åt fåglar, fladdermöss och insekter.
Om våren är hagmarkernas många hagtornsbuskar
översållade av vita blommor, där skalbaggar och
andra insekter ivrigt letar
pollen och nektar.

Markerna kring Teleborg har varit bebodda och
brukade ända sedan stenåldern. De äldsta, synliga
spåren av människor är två gravfält från yngre järn
ålder. Från de senaste århundradena finns kultur
historiska spår i form av stengärden, rösen och en
fägata.
I reservatets södra del ligger Knutsgård, med kul
turhistoriskt intressanta byggnader. Gården har
anor från medeltiden men flyttades till nuvarande
plats i samband med laga skiftet på 1800-talet.
Knutsgård är också en av entréerna till reservatet.

Våtmarksfåglar

Skirviken kantas av
vassklädda gungflyn med vit
mossor, tranbär och tuvull. Här
häckar bland annat trana, stor
spov och brun kärrhök. Kärr
höken kommer ofta glidande
på låg höjd. Sävsparv och
rörsångare är vanliga småfåglar
i vassen.

Storspov

Knutsgård utgör ett fint exempel på en samlad gårdsmiljö
från 1800-talet, med boningshus, ladugård och källare.
Boningshuset är en välbevarad, timrad parstuga byggd
kring år 1850, med tegeltak, blåmålade pardörrar och
locklistpanel i falurött.
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Teleborgs naturreservat ligger cirka 3 km sydost om
centrala Växjö och gränsar till universitetsområdet.
Till reservatet går utmärkta cykelvägar, bland annat
cykelleden ”Växjö runt”. Med buss tar du linje 1
mot Teleborg eller linje 7 mot Universitetet. Om du
kommer med bil finns flera parkeringsplatser.
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Tänk på

I reservatet gäller särskilda föreskrifter. Det är till
exempel inte tillåtet att ha hunden lös. Fullständig
information om vilka regler som gäller finns på in
formationstavlorna vid reservatets entréer.
Teleborgs naturreservat bildades 1990 och är 83 hektar stort.
Syftet är att bevara en del av Teleborgs kulturmarker, öka
naturvärdena och främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv.
Reservatet ägs och förvaltas av Växjö kommun, 0470-41000.
Naturvårdsverket är
medfinansiär med
statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt.
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