NATURRESERVAT
Välkommen till Häckeberga-Degebergahus
Degeberga är ett naturreservat inom Häcke
berga naturvårdsområde. I reservatet växer
gammal bokskog och några riktigt gamla ekar.
Träden är hem åt en stor mängd sällsynta lavar,
mossor och insekter. De äldsta bokarna står
på åkerholmen öster om vägen, och är säkert
närmare 200 år.

läderbagge
Osmoderma eremita
(naturlig storlek)

Här är du!
You are here

reservatsgräns
reserve boundary

Skåneleden

Skåneleden trail

ädellövskog med ek och bok
beech and oak forest

Läderbaggen är svår att få syn på men röjer
sin närvaro genom en karaktäristisk doft av
torkade plommon eller övermogna persikor.
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Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift
eller därmed jämförlig anordning,

* lärken kommer på
sikt att ersättas med
lövskog

• spränga, gräva, borra, måla eller på annat
sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,
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• utföra någon form av anläggning eller ställa
upp för reservatet främmande föremål,
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Gamla träd och död ved. Större delen av natur
reservatet har varit skogsklätt under många hundra
år. Tack vare den långa skogshistorien lever många
sällsynta mossor, lavar och insekter kvar här. De är
beroende av gamla, grova och omkullfallna träd,
som det finns ovanligt gott om i naturreservatet.
Flera arter är känsliga för förändringar i miljön och
har svårt att sprida sig över stora avstånd.
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• på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,
• tälta under längre tid än en natt, ställa upp
husvagn, campingbil eller motsvarande,
• göra upp eld annat än på för ändamålet
anvisade platser,

Doftande skalbaggar. I de ihåliga ekjättarna intill
vägen lever den mycket sällsynta läderbaggen. Det
är en stor och klumpig skalbagge, som trots det är
ganska svår att få syn på. Chansen är som störst
under soliga sensommardagar, då hanarna sitter utanpå träden och skickar ut doftsignaler för att locka
till sig honor. Det går faktiskt att lukta sig fram till
skalbaggarna, genom att följa doften som kan
kännas på flera meters avstånd.

bokkantlav
Lecanora glabrata
(1,5 x naturlig storlek)

Exklusiva bokskogsarter. Bland bokskogens
rariteter kan nämnas bokkantlav, bokvårtlav, stift
klotterlav, ädelkronlav och koralltaggsvamp.
I murkna, mycket grova stubbar och stammar av
bok lever också bokoxen, en mindre släkting till
den mer kända ekoxen.

bokvårtlav
Pyrenula nitida
(1,5 x naturlig storlek)

• fånga insekter,
• framföra fordon annat än på allmän väg,
buskstjärnblomma
Stellaria holostea

• anordna tränings- eller tävlingsverksamhet,
• medföra okopplad hund.
De tre sista föreskrifterna gäller ej markägare
eller person med markägarens tillstånd.

Titta noga på barken av gamla bokar så
kan du hitta vackra och sällsynta lavar

Naturreservatet Häckeberga - Degebergahus bildades 2008
och är 26 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara
en gammal bokskog med värdefulla livsmiljöer för djur och
växter samt att tillvarata områdets kulturhistoriska värden
och betydelse för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län,
www.lansstyrelsen.se/skane
Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.

© Produktion: NATURCENTRUM AB, Stenungsund 2009. Illustrationer: C.Lindkvist (karta), S. Hultengren (lavar), M. Holmer (läderbagge) och B. Mossberg (buskstjärnblomma).
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