Minnen från istiden
Själva ravinen bildades för 14 000 år sedan när inlandsisen
smälte och en uppdämd sjö brast. De framrusande
vattenmassorna urholkade dalgången.Vattnet har fortsatt
att forma dalgången genom att skapa den slingrande,
meandrande ån som rinner fram nere i ravinen.

NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN

Rövarekulan

Berggrunden i Rövarekulan består av lerskiffer.
Vid parkeringen reser sig skifferväggen lodrätt upp från
ravinens botten. Lösa skifferbitar täcker åns botten.
På dessa hittar man en speciell snäcka, flodhättesnäckan
Ancylus fluviatilis.

Besöksinformation

Vid parkeringen finns toalett, bord och grillplats.Ytterligare
grillplatser finns i norr där Skåneleden har ett vindskydd
samt vid den övre bron, strax utanför reservatsgränsen.
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Väldoftande bokskogar
Under senvåren doftar hela dalen av ramslök. Ramslöken
bildar tillsammans med vitsippor och andra vårblommor
en grön vårmatta under bokarna på den fuktiga, näringsrika
marken. Längs ån blommar orkidéer som Sankt Pers
nycklar och ängsnycklar på fuktiga ängar. Strax norr om
bron finns även ett litet rikkärr med unika mossor och
starrväxter.
Rövarekulan har en artrikedom av växter, lavar och svampar
som få andra områden i Sverige. Den stora variationen av
miljöer, lång trädkontinuitet och den näringsrika marken är
orsaken till att man här kan hitta så många arter. Hela 400
arter kärlväxter har noterats på platsen.

Livet i ån
Bråån som flyter igenom naturreservatet har god
vattenkvalitet. Därför trivs fiskar som elritsa och bäcköring.
Här finns även den sällsynta tjockskaliga målarmusslan.
Strömstaren är en av vintergästerna vid ån. På våren sjuder
dalgången av sång från svarthätta, svartvit flugsnappare och
näktergal.

• Gå inte för nära skifferbranterna
• Lämna träd, buskar, blommor och alla andra växter orörda
• Stör inte djurlivet, fotografera inte fågelbon
• Plocka inte upp musslor ur ån
• Håll hunden kopplad
• Följ de markerade stigarna
• Tälta inte och ställ inte upp husvagn
• Håll rent – lämna inget skräp efter dig
Samtliga föreskrifter som gäller för reservatet finns på
skyltar samt på länsstyrelsens hemsida.

Hitta hit

Från E22 tar du vid Rolsberga av mot Löberöd. Efter ca 2
km nås infarten till Rövarekulan. Närmaste bussförbindelse
är med Skåneexpressen 1 eller 2 som går längs E22 mellan
Malmö – Kristianstad och Lund - Hörby. Lämpligaste
avstigningsplats Rolsberga, därefter 2 km promenad.
Ytterligare information:
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö
www.lansstyrelsen/skane.se

Rövartillhåll och dansbana
Rövarekulan har fått sitt namn efter de rövare som
sägs härjat i dalgången. De ska ha legat i bakhåll för
resande som kom farande längs landsvägen och
korsade Bråån här nere i dalen. Sägner säger att det en
gång fanns en rövarkula med järndörr inne i ravinens
vägg. Stenbron över ån restes av Otto Ramel på
Löberöds slott 1870.
Längs Bråån stränder har spelemän och dansorkestrar
spelat upp till dans under lång tid. Tåget mellan Eslöv
och Ystad gjorde en gång i tiden stopp här när det var
dans på lördagskvällen. Dansbana fanns kvar ända fram
till 1975. Runstenen vid parkeringen hittades när man
rev dansbanan. Den är dock inte gjord av vikingar utan
det är en rest från 1800-talets romantiska intresse för
forntiden. På en av åsryggarna finns en minnessten från
kung Oscars besök 1836.

Skåneleden fortsätter
norrut till Östra
Ringsjön och vidare
till Fulltoftaområdet
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Nere i den djupa ravinen med sina branta
sluttningar slingrar sig Bråån fram genom
skogsklädda marker. Förr i tiden kunde
man höra dansmusik och skratt från
dalgången under ljusa sommarkvällar.
Idag får man istället njuta av åns porlande
och den rika fågelsången.
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Vid parkeringen kan
man tidigt på våren se
vitskråpens blommor.
Senare på sommaren
är det de stora bladen
som avslöjar det stora
beståndet av vitskråp.

Skåneleden fortsätter
söderut till Harlösa,
Krankesjön och Revingefältet
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