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Tjädern har haft stor betydelse för människan under långa tider, den kan lära oss mycket om skogen och
landskapet och det finns gott om skrönor och jakthistorier om tjädern. Ibland springer fantasin iväg och det är
svårt att veta vad som är sant.I skärningspunkten mellan myter, tro och forskningsresultat guidar författarna

läsarna genom terrängen och ger en saklig bild av en fågel som aldrig slutar att fascinera.I Tyresta
nationalpark har Svante Joelsson under 50 års tid studerat ett av Sveriges största tjäderspel i en urskog. Innan
den stora branden 1999 fanns 28 spelande tuppar. Något liknande material om tjädern har aldrig tidigare
publicerats.Den unika urskogen i Tyresta ligger bara två mil från Sergels torg. Ingen annan huvudstad i
Europa kan uppvisa något liknande. En lika stor urskog i Sverige finner man inte förrän långt norrut och

närmare fjälltrakterna.För den som vill veta mer är Tjädern och urskogen en utmärkt introduktion till tjäderns
liv och leverne.

Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som är 2 700 hektar. Tjädern och urskogen i Tyresta
nationalpark Svante Joelsson Bengt Oldhammer. Tyresta nationalpark erbjuder bad och urskog.

Svante Joelsson

I gammal orörd skog trivs många växter och djur. Læg i kurven. Tjädern och urskogen i Tyresta nationalpark.
Tjädern och urskogen. Fram till 1900talets början avverkades skogen av bönderna i Tyresta. Här invid

urskogens rand möter du ett rikt kulturlandskap med spår från människor innan vår tid och där kor och får
från Tyresta gård håller markerna öppna. I Tyresta by finns naturum nationalparkernas hus med kunniga

guider som hjälper dig ut i Tyrestas urskogar. Tyresta på Facebook. Tryg handel. För den som vill veta mer är
Tjädern och urskogen en utmärkt introduktion till tjäderns liv och leverne. Lägg i varukorg. Mer

bekymmersam är situationen för tjädern i landets produktionsskog. Tyresta nationalpark tips om entréer och
leder FREEDOMtravel Huvudentré Tyresta by Länsstyrelsen Stockholm län Nationalparksfakta Tyresta

nationalpark Sveriges Tyresta Nationalpark Tyresö Sverige omdömen Tyresta nationalpark Höst i urskogen
Rucksack En. Större delen av består av tall och granskog. Vi är stolta över denna positiva recension av boken

Tjädern och urskogen i Tyresta nationalpark. Tyresta nationalpark.
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