
19

19

Eljaröd

Mot
 K

ris
tia

ns
ta

d

Mot Y
sta

d

HavängVantalängan

Glimmeboda

Brösarp

Verkeån Agusa – Hallamölla
naturreservat

Brösarps
norra backar

Brösarps
station

Hanö-
bukten

Brösarps
södra backar

Ravlunda-
fältet

Mot Simrishamn

H
aväng och V

item
ölla strand

b
ackar

naturreservat

Maglehems ora
naturreservat

0 1 000 2 000
Meter

Länsstyrelsen i Skåne län, © Lantmäteriet

N

-
-

Övrig öppen mark

Skog

Odlad mark

Reservatsgräns

Information

Parkering

Här är du
You are here / Ihr Standort

Reserve boundary / Grenze 
des Naturschutzgebietes

Information board
Informationsschild
 

Woodland
Wald 

Arable land / Kulturland

Other open land
Sonstige offene Fläche 

Annat naturreservat

Torrdass

Skåneleden
Skåneleden trail  
Wanderweg Skåneleden

Toilet / Trockentoilette

Markväg/gångstig
Footpath / Feldweg

Marked trail / Wanderweg

Marked trail / Wanderweg

Gula leden

Blå leden 5 km

Car park / Parkplatz

Roads / Autostraßen

Other nature reserve   
Anderes Naturschutzgebiet

Bilvägar

NATURRESERVAT
Välkommen till Verkeån öst – ringlande å genom sandiga backar

Backsippa

Pulsatilla vulgaris
Pasqueflower
Echte Küchenschelle

Gullvivan

Primula veris
Cowslip
Echte Schlüsselblume

Fjärilen svartfläckig 
blåvinge lägger sina ägg 
på backtimjan. Larven 
adopteras av rödmyror 
– som en gökunge 
lever den i myrornas 
underjordiska bo tills den 
är en färdig fjäril. 

Maculinea arion
Large blue butterfly 
Quendel-
Ameisenbläuling

Thymus serpyllum
Breckland thyme 
Wilder Thymian

Verkeån rinner fram genom ett omväxlande 
landskap; inåt land genom djupa raviner, 
genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar 
och slutligen skär den genom de sandiga 
backarna, ut mot havet. 

Historien
Du befinner dig nu i den östliga delen av 
Verkeåns naturreservat, Delreservat 1. De mäktiga 
sandbackarna och åsarna skapades när senaste 
inlandsisen drog sig tillbaka för ca 15 000 år sedan. 
Vissa backar har 45 m djupa sandlager. Människor 
har varit bosatta i området sedan stenåldern, vilket 
de många fantasieggande fornlämningarna vittnar 
om. I flera hundra år har de gräsklädda kullarna 
använts som betesmark – de var sannolikt öppna 
och skogfria redan på 1600-talet. 

I betesmarken sitter 
törnskatan spanandes 
efter insekter från toppen 
av en buske.

Lanius collurio
Red-backed shrike 
Neuntöter

Kungsfiskaren håller 
sig i närheten av ån 
där den har sin boplats 
i strand-brinken och 
skickligt dyker efter fisk.

Alcedo atthis
Kingfisher
Eisvogel

Har du tur kan du få se 
en sandödla pila förbi.

Lacerta agilis
Sand lizard 
Zauneidechse

Aphodius sordidus
Dung beetle  
Dungkäfer

Emus hirtus
A staphyllinid beetle
Behaarter Kurzflügler

I komockorna sjuder 
det av liv. Här kan 
du hitta den ovanliga 
heddyngbaggen. Den 
får se upp för humle
kortvingen, ett av ko
mockans rovdjur.

Växterna
Beroende på om sanden innehåller lera eller kalk 
utvecklas olika växtsamhällen. Brösarps södra 
backar är kända för sin gul-vita vårskrud av 
gullvivor och mandelblom medan Brösarps norra 
backar under sommar och höst skiftar i lila av 
blommande backtimjan och ljung. 

Djuren
I de solvarma, sandiga backarna har flera ovanliga 
insekter sina bohålor. Här finns gott om grävande 
steklar, sandbin och dyngbaggar. Det variationsrika 
landskapet har ett rikt fågelliv. Kungsfiskaren 
pilar fram längs ådalen och i betesmarken sitter 
törnskatan spanandes efter insekter från toppen av 
en buske.

Ån
Genom det öppna landskapet avslöjas Verkeåns 
närvaro av en ringlande trädridå. Träden har en 
viktig funktion att skugga och rena åns vatten. 
Inflödet av svalt grundvatten hjälper till att hålla 
vattentemperaturen nere på sommaren och i det 
snabbt strömmande vattnet finns det gott om syre. 
Detta gör att ån har ett rikt djurliv. Här har ovanliga 
insektslarver och fiskar hittat sin tillflyktsort. 

Den märkliga ålliknande fisken bäcknejonöga trivs i det snabbt 
strömmande, syrerika vattnet. Den lever större delen av sitt liv som yngel 
nedgrävd på botten. Den ovanliga stensimpan trivs också på botten, 
gömd bland stenar och grus. Tillsammans med öringen är den en av de 
vanligaste fiskarna i ån.

Stensimpan

Cottus gobio
European bullhead 
Groppe

Bäcknejonöga

Lampetra planeri
Brook lamprey 
Bachneunauge

You are now in the eastern River Verkeån Nature Reserve, 
Delreservat 1. The impressive sandy hills were created when the 

ice melted around 15000 years ago. People have lived in the area since 
the Stone Age, which is reflected in the many archaeological remains. The 
grass covered hills have been used for grazing for hundreds of years and 
have likely been free of woodland since the 1600s. 

The southern hills called Brösarps södra backar are renowned for the 
spring carpet of yellow and white cowslips and meadow saxifrage whilst 
the northern hills called Brösarps norra backar are tinged with purple 
during the summer and autumn from flowering breckland thyme and 
heather. 

Many unusual insects have made their homes in the sunny and warm 
sandy slopes. There are lots of burrowing, solitary bees and wasps as 
well as dung beetles. The varied landscape provides for a rich bird-life 
with both resting migrating birds and nesting rarities such as kingfisher. 

The proximity of the River Verkeån is revealed in the open landscape by a 
meandering line of trees. The fast running water is cool and full of oxygen, 
which means that it is rich in wildlife with unusual insects and fish. 

Hier befinden Sie sich im östlichen Naturschutzgebiet des 
Verkeån, im Teilgebiet 1. Die mächtigen Sandhänge entstanden, 

als sich vor circa 15 000 Jahren der Eisschild der jüngsten Eiszeit 
zurückzog. Die vielen archäologischen Stätten zeugen davon, dass seit 
der Steinzeit Menschen im Gebiet lebten. Die grasbewachsenen Hügel 
wurden hunderte von Jahren als Weiden genutzt und sind wahrscheinlich 
seit dem 17. Jahrhundert waldfrei.

Die südlichen Hänge von Brösarp sind bekannt für ihr gelb-weißes 
Frühlingsgewand aus Echten Schlüsselblumen und Knöllchen-
Steinbrechen; die nördlichen Hänge wiederum erstrahlen im Sommer 
und im Herbst in den lilafarbenen Blüten des Wilden Thymians und der 
Besenheide. 

In den sonnengewärmten, sandigen Hängen haben etliche seltene 
Insekten ihre Wohnlöcher. Hier leben zahlreiche grabende Hautflügler, 
Sandbienen und Dungkäfer. Die vielfältige Vogelfauna mit rastenden 
Zugvögeln und seltenen Brutvögeln, darunter der Eisvogel, ist dem 
Variationsreichtum der Landschaft zu verdanken.

Im offenen Gelände verrät ein gewundenes Baumsparlier das Dasein des 
Verkeån. Weil sein schnell strömendes Wasser kühl ist und viel Sauerstoff 
enthält, weist der Fluss eine reiche Fauna mit seltenen Insekten und 
Fischen auf.
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