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Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen
utfärdat särskilda bestämmelser.

Inom reservatet gäller bland annat förbud att:

- gräva, borra eller eljest skada block, levande eller
döda träd och buskar

- skada eller rubba stengärdsgårdar
- plocka eller gräva upp växter
- avsiktligt störa djurlivet
- tälta
- göra upp eld. Eldning är dock tillåten på därför

anvisad plats med undantag för den tid då
eldningsförbud råder

- medföra ej kopplat husdjur
- på ett störande sätt använda radio, bandspelare

eller motsvarande
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller

därmed jämförlig anordning
- rida, annat än på anvisat område

Gammalt kulturlandskap
Det första spåret av mänsklig verksamhet går tillbaka till
järnåldern då gravfältet Hörahög anlades. Sydväst om
gravfältet finns ytterligare en gravplats en sk stensättning. I
skrift nämns området redan 1525 såsom ”Awelle gaardhem”
(Abullagården) och ”dhen östre söö” (Långakärr).

Abullahagen har varit utmark/betesmark under mycket lång
tid. Abul är ett gammalt ord för vildapel, således; "Hagen där
det växer vildaplar". Den långa obrutna hävden har skapat
en flora, som i våra dagar blivit alltmer undanträngd då de
förr vidsträckta utmarksbetena i vårt landskap i stor utsträckning
odlats upp, konstgödslats, växt igen eller planterats med
skog.

Naturreservatet består av två delområden, den gamla hagen
(oplöjd, stenig, sparsamt gödslad och kontinuerligt betad)
respektive de nyare hagarna i syd och sydost (har varit plöjda,
stenfattiga, gödslade och ej kontinuerligt betade).

Långakärr
Långakärr var under 1700-talet en större dämd sjö i ett kärrikt
område, men har passerat mer eller mindre torrlagda stadier.
Sjön är numera dagvattenrecipient till Eslövs stad.

Fauna och flora
Ett stort antal fåglar häckar eller rastar i området. I Långakärr
häckar den sällsynta gråhakedoppingen mer eller mindre
regelbundet. Även häckande sångsvan har synts. Brun kärrhök
ses ofta, och många andfåglar rastar vid sjön.

I den gamla hagen kan man finna flera växter som tyder på
långvarigt ängs- eller betesbruk, t ex kattfot, jungfrulin,
backtimjan, slåttergubbe och svinrot. Några av dem är fridlysta
som backsippa, göknycklar och St Pers Nycklar. En raritet är
den sällsynta klasefibblan.

Naturvårdsförvaltare och markägare är Eslövs kommun.

Länsstyrelsen förklarade Abullahagen som naturreservat
1994. Området  omfattar 38 ha. Syftet med reservatet är
att med avseende på markhistoriska, kulturhistoriska
och botaniska värden bevara en väl hävdad fäladsmark
med tillhörande kärrområden och sjö samtidigt som
området kan utnyttjas för rekreation och undervisning.
Reservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.
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