NATURRESERVAT
Välkommen till Björkerödsbäckens naturreservat – bokar och bäckar
Sätaröd

In Björkerödsbäcken Nature Reserve you walk on untrodden paths. In the
reserve, there is mature beech woodland which is open and easily accessible.
The ground around the streams is damp with dense vegetation.
From farmland to old growth woodland
The land in Björkeröd has been used by man since as far back as the Bronze Age. The
many clearance cairns and stone walls remind us of historic cultivation. Trees began to
take over some hundred years ago. The woodland is now left in peace and the reserve
will be left to develop into old growth woodland with broadleaved trees.
Odersbäck

Troröd

Trees and flowers
The broadleaved woodland mainly contains beech, hornbeam, norway maple and
oak with a bush layer including hazel and hawthorn. Birch, alder and ash grown in
the wetter patches. Everywhere you can see where the wild boar have been rooting
around, which favours beech regeneration. The woodland lets in lots of light before the
leaves come out, so the ground flora is very species rich.
Spring floods and summer droughts
Within the Nature Reserve, the Björkerödsbäcken stream still runs its natural, unhurried
course. During the spring, the water rises and creates flooded areas in several places,
including around the tributaries. In the summer, the stream can dry out, but retains
water in deep hollows where the fish and other aquatic animals can survive. There is a
healthy population of brown trout in the stream.
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Nötväcka (Sitta europea)
är en pigg och vaksam
fågel som kilar upp och ner
på trädstammar i jakt på
insekter.
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Föreskrifter

Inom Björkerödsbäckens
naturreservat är det förbjudet
att:

Nuthatch

Från odlingsmark till naturskog
Ända sedan bronsåldern har marken i Björkeröd
utnyttjats av människorna. De många röjningsrösena
och stengärdsgårdarna minner om gammal åkermark.
Sedan hundra år tillbaka har träden börjat ta överhand.
Lövskogen lämnas numera i fred och reservatet ska
utvecklas till naturskog med ädellövträd.
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Månviol (Lunaria rediviva)
kan bli meterhög och växer
gärna i bokskogslundar.

• spränga, gräva, borra, måla eller på
annat sätt skada fast naturföremål
eller ytbildning,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt
eller göra inskrift,
• uppföra någon form av anläggning
eller ställa upp för naturreservatet
främmanede föremål,
• använda engångsgrill,
• elda,
• bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller
på annat sätt skada levande eller
döda stående eller liggande träd och
buskar,
Vidare är det förbjudet att utan
Länsstyrelsens tillstånd:
• samla in mossor, lavar eller
vedlevande svampar,
• fånga och bortföra insekter eller
andra djur med dödande fällor, eller
på annat sätt skada djurlivet eller
deras livsmiljöer.

Within Björkerödsbäcken
Nature Reserve it is
forbidden to:
• crack, dig, bore, paint or in any other
way damage natural features or
geological formations,
• put up signs, posters, plaques,
notices or make any inscriptions,
• erect any kind of installation or put
out any foreign (for the nature reserve)
object,
• use disposable barbeques,
• light a fire,
• take wood, break branches, fell or in
any other way damage living or dead
trees and bushes,
Without permission from the County
Administrative Board, it is also
forbidden to:
• collect mosses, lichens or wood-living
fungi,
• trap and take away insects or other
animals with traps which results
in death, or in any other way injure
wildlife or their habitats.

Perennial honesty

Öring (Salmo trutta) hittar
lämpliga lekbottnar i
Björkerödsbäcken.
Brown trout
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Träd och örtflora
Lövskogen består mest av bok, avenbok, lönn och
ek med undervegetation av bland annat hassel och
hagtorn. I de fuktiga partierna växer björk, al och ask.
Överallt finner man spår efter vildsvinens bökande, till
god nytta för bokföryngringen. Lövskogen släpper in
mycket ljus före lövsprickningen så markfloran är artrik.
Vårflod och sommartorka
I reservatet har Björkerödsbäcken kvar sitt naturliga,
lugna, lopp. Under våren svämmar den över och
det bildas svämområden på flera ställen, även kring
biflödena. På sommaren kan bäcken torka ut men
den behåller vatten i djuphålor där fisk och andra
vattenlevande djur kan överleva. I bäcken finns ett gott
bestånd av öring.

Gullpudra (Chrysosplenium
alternifolium) växer vid
källvatten i skuggiga,
mullrika, lundar.

Regulations

Ramslök (Allium
ursinum) sprider en härlig
lökdoft i skogen. Den
trivs tillsammans med
hasselbuskar.
Wild garlic

Springkorn (Impatiens nolitangere). Namnet betyder
“rör mig inte”, men om man
ändå petar på fröbaljorna
kastar växten iväg sina frön.
Touch-me-not balsam

Björkerödsbäckens naturreservat bildades år 2011, utvidgades år 2013 och omfattar cirka 63 ha. Syftet med
reservatet är att bevara och utveckla biotoper för att säkra den biologiska mångfalden. Den flerskiktade
löv- och ädellövskogen ska bevaras och utvecklas med varierad ålderssammansättning och gott om gamla
träd och död ved. Björkerödsbäcken ska bevara sitt naturliga flöde för att gynna en
artrik, naturligt anpassad, flora och fauna.						
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. 							
Delar av området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Nötskrika (Garrulus
glandarius) är en vacker
fågel med ett skränigt
varningsläte som den ger
ifrån sig om den har en räv
eller människa inom synhåll.
Jay

www.lansstyrelsen.se/skane

Hagtorn (Crataegus
laevigata) är en taggig
bärande buske som ger
mat och skydd till många
småfåglar.
Hawthorn

Björkerödsbäcken Nature reserve was created in 2011, extended in 2013 and covers an area
of approximately 63 ha. The aim of the reserve is to conserve and develop habitats in order
to conserve biodiversity. The broadleaved woodland, with its many layers, should be conserved and
developed with a varied age structure including lots of old trees and decaying wood. Björkerödsbäcken
stream should maintain its natural course to favour a
species rich, naturally adapted, flora and fauna.
The nature reserve is managed by the County
Administrative Board of Skåne.				
Parts of the site are included in the EU’s ecological
network of protected sites, Natura 2000.
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I Björkerödsbäckens naturreservat får man
promenera på obanade stigar. I reservatet finns
medelålders till äldre bokskog där det är öppet
och lättframkomligt. Kring bäckarna är marken
fuktig med tät undervegetation.

