Naturinventering av f.d. trädgårdstomt inom detaljplaneområde F
belägen på V sidan av Solviksvägen mellan Spångvägen och Solviksvägen 9
Området omfattar fastigheterna Kummelnäs 1:835, 1:836, 1:837, 1:675 och 1:512. Markägare
är Nacka kommun. Enligt detaljplan för område F (utställd för samråd 14.05-29.06 2007) är
området avsett att användas som naturmark
Området är en gammal trädgårdstomt anlagd f o m 1927 av revisor Einar Wibom (1877-1967)
en välkänd amatörbotanist som bl.a. varit ordförande i Föreningen Trädgårdsamatörerna..
Trädgården finns omnämnd i hans bok ”Vildmarkens blommor kring din stuga” (1938).
Wibom visade ofta trädgården för intresserade trädgårdsodlare och botanister. Även senare
har botaniska exkursioner förlagts hit. Se bl.a. Svensk Botanisk Tidskrift 79:127,1985.
Tidigare ingick även fastigheterna Kummelnäs 1:371, 1: 385, 1:489, 1:510 och 1:511
(samtliga på Solviksvägen 9) i trädgården.
Inventering av området
har gjorts under åren 1995-2007 av Carl-Cedric Coulianos, Kerstin Coulianos och Henry
Gudmundsson Det inventerade området omfattar områdena A-F på bifogad karta.(bilaga)
Ej inventerade är sankmarken SV om område E samt den del av den ursprungliga
trädgården som nu ligger på Solviksvägen 9.
Områdets flora
Trädgården är numera starkt ovårdad och förfallen. Den innehåller ett stort antal inplanterade
vilda och odlade örter, buskar och träd varav de flesta inte förekommer i vilt tillstånd i Nacka,
vilket framgår av den bifogade artlistan.(Bilaga 1) Samtliga träd inom området är inventerade
och inmätta av Nacka kommun enligt karta daterad 1987-05-15. Sedan dess har dock flera
träd eller blåst dött omkull
.
SVdelen av området (område D och E på bifogad karta) är ett bergsparti med lav- och mossrik
tallskog. NO delen (område B) är en ek-hassellund med rik örtvegetation inklusive
åtskilliga lundväxter. Områdena A och C är fuktig-frisk lövskogsmark.
Påträffade växter framgår av bifogade lista. För arter med begränsad förekomst inom området
anges i vilka områden (A-E enligt kartan) de påträffats.
Följande rödlistade arter har påträffats
Idegran område B (SO delen), C
Storfryle
” E (Ö delen)
Skugglosta ” B (dikesslänt)
Naverlönn ” E (SÖ delen)

missgynnad (NT)
starkt hotad (EN)
sårbar (VU)
akut hotad (CR)

Områdets fauna
Några anmärkningsvärda däggdjur eller fåglar har ej påträffats. Talrika rådjurslegor finns i
område D och E. Insektsfaunan är inventerad för vissa grupper och några för regionen
sällsynta arter bundna till ovanligare värdväxter har påträffats. En för Nordeuropa ny
gallbildning förekommer på bladen av prydnadsapel i område A

2.
Synpunkter på områdets framtida användning
Denna gamla trädgårdstomt med sitt sortiment av både vilda och odlade växter har stort
natur- och kulturintresse och är idag tämligen välbesökt av växt- och trädgårdsintresserade.
Det är glädjande att den anges som naturmark i detaljplaneförslag för område F. Området är
mycket lättillgängligt från Solviksvägen/Spångvägen och framkomligheten blir god efter
områdets röjning av kullfallna och döda träd och buskar. En sådan röjning måste dock företas
varsamt och med full hänsyn till områdets natur- och rekreationsvärden Sker detta på ett
riktigt sätt kommer området att bli ett värdefullt grön- och rekreationsområde i den allt tätare
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