NATURRESERVAT
Välkommen till Gislövs stjärna – en skogsö i öppna vidder

Föreskrifter
Inom naturreservatet Gislövs stjärna är det förbjudet att:
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• gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada jordformation,
stenmurar, stenar eller andra naturföremål eller kulturlämningar,
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• bortföra ved eller skada träd, buskar eller död ved,

• gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,
• samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
• medvetet störa djurlivet,

Vitsippor och svalört lyser upp
den lövbruna skogsmarken på
våren. Där marken är mer rik
på näring växer myskmadra
och lungört.

• medföra hund som ej hålls i koppel,

• ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
Lövgroda

Anemone nemorosa
Wood anemone

Hyla arborea
European common tree frog
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Gamla ekar och ljusa gläntor
Här har skogen stått fast rotad genom århundradena,
även när omgivningarna omvandlades till äng, åker och
betesmark. Det är det som gör Gislövs stjärna så värdefull.

Stjärnegården

Lungört

Både bokvårtlav och skalbaggen rödhjon
visar att vi befinner oss i en skog med gamla
ädellövträd, med grov bark och murken ved.

Jättastenen

Pulmonaria obscura
Suffolk lungwort

Pyrrhidium sanguineum
A longhorn beetle

• göra upp eld,

• uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet
främmande föremål,
• sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning,
• inplantera växt- eller djurarter.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat
än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod
med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på
återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under
förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande
nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna.

Fotbollsplan

Fotbollsplan

I april-maj sjunger fåglarna in våren och marken täcks
av vitsippor och svalört. Fågelkören får konkurrens av
klockgroda och lövgroda från omgivningarnas vattenhål.
Har du riktig tur kan du få se en liten lövgroda i skogens
busksnår eller höra dem en bit upp i träden. Tack vare små
sugproppar på fötterna är de utmärkta klättrare. Det är
också murgrönan som klamrar sig fast på ekstammarna
med sina korta häftrötter och bildar gemensam krona med
ekens blad.
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Galium odoratum
Woodruff

Bokvårtlav

Pyrenula nitida
A pox lichen
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• dig up, remove, drill, paint or in any other way damage soil formations,
stone walls, stones, or other natural features or archaeological remains,
• remove wood or damage trees, bushes, or dead wood,
• dig up plants or pick plants for commercial use,

Roads
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The woodland has remained firmly rooted through the
centuries, even when the surroundings were transformed
into meadows, fields, and pastures. This is what makes
Gislöv’s Stjärna so valuable. A whole world of fungi,
lichens and insects live in the old trees. Some of the
lichens and long-horn beetles are rare.
The birds sing in the spring in April and May, and the
ground is carpeted with wood anemones and lesser
celandine. Fire-bellied toad and common tree frog, from
the surrounding ponds, compete with the bird chorus.
If you are lucky, you might see a small common tree frog
in the woodland scrub or hear them from higher up in
the trees. Thanks to small suction cups on their feet, they
are excellent climbers. Ivy also clings to the trunks of the
oaks with its short sticky roots and combines with the
oak leaves to form a joint crown.
Where the soil is more nutrient-rich, species such
as woodruff, which smells of sweet caramel, and the
pinky-purple narrow-leaved lungwort grow. It is easy
to understand why we humans, for over two hundred
years, have come here to dance under the shade of the
woodland canopy.

• intentionally disturb wildlife,

• bring a dog that is not on a lead,

• park up caravans, camper vans or equivalent,

• drive a motor vehicle, horse ride, or cycle other than on the roads,
• light a fire,

• erect any kind of installation or put out any foreign (for the nature
reserve) objects,
• put up posters, signs, notices, or equivalent items,
• introduce species of plants or animals.

Without written permission from the County Administrative Board it is
also forbidden to:
• Catch insects, spiders, snails or other invertebrates other than with
nets, by hand or other selective methods, with subsequent re-release
within the nature reserve. This requirement does not apply to one-off
specimens of each species on the basis that the record is registered in
Artportalen, or equivalent national database for threatened species,
and that the collection does not contravene any wildlife protection
regulations.
Naturreservatet Gislövs stjärna bildades 2017 och omfattar ca 12 ha. Syftet med
naturreservatet är att tillgodose behovet av skogsområden för friluftslivet samt att
bevara och vårda värdefulla naturmiljöer
och biologisk mångfald.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane

Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson, karta Bengt Granelli. Produktion: BrizaNatur 2021

Gislöv’s Stjärna is like a small tree-clad
island in the middle of the flat, open
farmland. It has been like this since at least the
1600s. It is a lush oasis for people as well as plants
and animals. The old dance floor and several unusual
fungi and beetles remind us of this fact.

Stjärnans vår

Within Gislövs stjärna Nature Reserve it is forbidden to:

• collect mosses, lichens, or wood-living fungi,

Festplats

Ibland står träden tätt i klungor och emellanåt öppnas
skogen upp i en ljus glänta, med blommande buskar och
örter. Det finns allt från gamla grova ekar till unga, spensliga
almar. Omväxlingen gör att många djur kan hitta mat och
boplats här.

Det är lätt att förstå varför vi människor, under ett par århundraden, har sökt oss hit för att dansa i lövsalens skugga.

• framföra motordrivet fordon, rida eller cykla utanför väg,

Regulations

I de gamla träden, med murken ved och håligheter, lever en
hel värld av svampar, lavar och insekter. En del är ovanliga
och har märkliga namn som bokvårtlav och rödhjon.

Där marken är mer näringsrik växer myskmadra, som doftar
söt gräddkola, och den rosa-lila lungörten.

Oriolus oriolus
Golden oriole

Lövgroda och sommargylling trivs i Gislövs
stjärnas omväxlande skog. De lever en
undanskymd tillvaro i skydd av trädens och
buskarnas lövverk. Där hittar de också gott
om mat, i form av insekter.
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Mitt i slättlandskapet ligger Gislövs stjärna som en
liten trädklädd ö. Och så har den gjort i alla fall sedan
1600-talet. Den är en lummig oas för såväl människor
som växter och djur. Det vittnar både den anrika dansbanan och flera ovanliga svampar och skalbaggar om.

Sommargylling

