
NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN

Flyinge ängar

Du är välkommen att besöka naturreservatet året 
om. Men tänk på detta när du besöker Flyinge 
ängar;

* Du måste ha din hund kopplad under perioden  
 1 mars - 30 september

* Du får inte tälta eller ställa upp eller övernatta i  
 husvagn eller campingbil 

* Du får inte plocka blommor i kommersiellt   
 syfte eller gräva upp eller på annat sätt skada   
 växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar

* Du får bara fånga insekter och andra ryggrads- 
 lösa djur med håv, såll eller handplockning   
 och djuren måste släppas tillbaka inom   
 naturreservatet.

Fullständiga föreskrifter för besökare finns på 
informationstavlor vid p-platserna.

Ytterligare information: Länsstyrelsen Skåne 

www.lansstyrelsen/skane.se

Blommande sandbackar och  
fuktiga fågelängar

Naturreservatet Flyinge ängar ligger strax söder 
om Flyinge by. Från de högt liggande, sandiga 
markerna har man en fin utsikt över det öppna 
landskapet och fuktängarna längs Kävlingeån. På 
våren kan man njuta av backsippornas blomning 
på de torra sandiga backarna och av fågellivet på 
de fuktiga strandängarna.

Från vått till torrt 
På de fuktiga ängsmarkerna längs Kävlingeån häckar 
vadarfåglar som storspov och tofsvipa. Har man tur 
kan man få se storken spatsera runt i gräset på jakt 
efter en groda eller sork. För att göra fuktängen ännu 
bättre som häckningslokal har ett dike dämts upp 
för att få vattnet att stanna kvar på ängen fram till 
midsommar. 

På höjderna är ängsmarken torrare. Här blommar 
många av de arter som är typiska för torra, 
sandiga marker som borsttåtel, monke, backnejlika, 
backtimjan, backsippa och hedblomster. Insektslivet är 
också rikt. Här hittar man sandmarkslevande insekter 
som frölöpare, fjärilar och vilda bin.

Picknick i det gröna 
Gå gärna ut i markerna på upptäcksfärd bland 
blommor och bin. För att gräsmarkerna ska behålla 
sin blomsterprakt måste området skötas med bland 
annat bete. Men det finns områden utan betesdjur 
och här kan man slå sig ned i gräset med kaffekorgen 
utan att störas av djuren. De fuktiga delarna är blöta 
och mer otillgängliga. Med tanke på fågellivet bör 
man inte vandra runt i de fuktiga markerna under vår 
och försommaren. 
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