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TREMANSKÄRR

Bergsskogar och kärrdalar, Tremanskärrs 
fina högmosse i naturtillstånd och 
skogstjärnen Kurkijärvi. Tremanskärrs 
naturstig är cirka 2,5 kilometer lång och 
erbjuder mycket att se och uppleva. Stigen 
som går genom Tremanskärrs högmosse 
är 1,2 kilometer lång och den som går till 
Kurkijärvi är 1,5 kilometer lång.

Genom mossen går stigen på spångar och 
nära Kurkijärvi finns det trappor. Rutten 
går i huvudsak längs stigar och är ställvis 
svårframkomlig. Dessutom kan spångarna 
vara hala, i synnerhet vid fuktig väderlek.

Naturstigen går nästan helt i ett 
naturskyddsområde men du får fritt plocka 
bär och svamp. Håll din hund kopplad. 
Längs med naturstigen finns bänkar där 
man kan vila sig och äta sin matsäck. Kom 
ihåg att ta med dig allt skräp hem eller till 
närmaste sopkärl. Det är förbjudet att göra 
upp eld på området.

Vi önskar dig trivsamma stunder i kärr- och 
skogsnaturen!
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FöRbiNdElSER och 
KoNTAKTuppgiFTER

Tremanskärrs naturstig finns i Kalajärvi i Esbo. Du 
kommer dit med flera busslinjer från Kampen och Esbo 
centrum. Kontrollera tidtabellerna och busslinjerna på 
adressen www.hsl.fi

Om du kommer med bil kan du parkera bilen på 
parkeringsplatsen vid Kalajärvis motionsslinga. Till 
naturstigen går man längs motionsslingan, så kom ihåg 
att även beakta motionärerna på motionsslingan.

ESbo STAdS NATuRSTigAR
Naturstigarna ger en bra bild av den värdefulla och 
mångfaldiga naturen i Esbo. Stadens naturstigar har 
skyltning och rutterna är markerade. 
Upplysningar om naturstigarna får du på Esbo stads 
miljöcentral, tfn 09 8162 4832 och Naturens hus Villa 
Elfvik, tfn 09 8165 4400. 
www.esbo.fi/naturstigar
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TREMANSKÄRRS högMoSSE  
är ännu ung med tanke på hur kärr utvecklas. På de 
tjockaste ställena är torvskiktet ett par meter tjockt. 
På spångarna kan du tryggt bekanta dig med den 
trädlösa, våta fattigmossen och den något torrare ris-
tallmossen i mitten.

MAd-FATTigKÄRR och KlibbAlSKÄRR
Snåriga skogskärr omger mossen i Tremanskärr. 
Känner du igen klibbalen med sin mörka stam 
och sina glansiga blad?

SKogENS MåNgFAld
Bäckdalen som täcks av ormbunkar är 
ett värdefullt habitat. Murknade träd i 
skogen erbjuder ett hem för flera rödlistade 
skogsarter. 
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8 VÄlbEFiNNANdE FRåN NATuREN
I skogen hittar du naturupplevelser för 
varje sinne och vardagens bekymmer känns 
avlägsna. Låt oss tillsammans ta hand om 
naturen i Esbo

2 dET KRyllAR AV liV på MoSSEN
På mossen välkomnas du i början av sommaren 
av getporsens berusande doft. Under varma 
sommardagar kan du se en glimt av en snabb ödla 
på spångarna. 

NATuRSKyddSoMRådEN
Tremanskärr hör till de finaste 
myrkomplexen i huvudstadsregionen. 
Det finns endast ett par liknande 
orörda myrar i södra Esbo. 

FRodig luNd
Skogarna vid Kurkijärvi är rika 
på arter. Ser du omkring dig de 
enorma asparna? De är bo- och 
matträd för många djur- och 
växtarter.
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KuRKijÄRVi
Vid den lugna tjärnen är det skönt att stanna upp 
och betrakta vattenlöparnas sysslor.
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