NATURRESERVAT
Välkommen till Assmåsabetets naturreservat

– i vått och torrt

Assmåsabetets naturreservat har varit
utmark, betesmark, under mycket lång
tid. Hela området, sånär som på en del av
alsumpskogen, betas fortfarande av nötkreatur.

Törnsångare (Sylvia
communis) häckar i
solbelysta buskage.

Törnskata (Lanius
collurio) använder
taggarna på slån
och hagtorns för att
spetsa insekter som
matförråd.

Vida kronor och våta rötter
Där träden stått glest på torrbackarna har de
vidkroniga ekarna och bokarna haft frihet att
utvecklas. Här finns också många ”skrabbeträn”
(vildapel) och ett rikt buskskikt med stora
björnbärsbuskage. I de blöta delarna av området
har alkärren utvecklats till en biologiskt värdefull
sumpskog.
Fåglar, grodor och växter
Dammarna och pölarna i Assmåsareservatet är
goda lokaler för lövgroda, klockgroda och större
vattensalamander. Den varierande miljön gör att
floran är artrik. Högväxta arter som mannagräs och
kärrtistel finns på de fuktängar som översvämmas
under våren. På de torrare markerna finner man
t ex darrgräs och blåsuga. De täta buskagen ger
skydd och föda åt många insekter, småfåglar och
inte minst lövgrodor.

Inom Assmåsabetets naturreservat
är det förbjudet att:
•
•
•
•

Nötväcka (Sitta euoropea)
kilar upp och ner på
trädstammar i jakt på
insekter.

•
•
•

gräva, borra, måla eller på annat sätt skada
fast block, stenmurar, terrängformer eller
naturföremål,
bortföra ved, skada levande eller döda
stående eller liggande träd och buskar,
gräva upp växter eller för kommersiellt bruk
plocka växter,
samla in lavar, mossor eller vedlevande
svampar med undantag av enstaka
beläggsexemplar,
tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller
motsvarande,
framföra motorfordon,
sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel
eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstån förbjudet att:
•

Fladder bland kronorna
I reservatet och trakterna omkring är det möjligt att
få se en pampig kronhjort eller åtminstone ett rådjur.
I reservatet finns hela elva arter av fladdermöss som
hittar boplatser i de gamla lövträden. Insektslivet är
rikt, liksom fågellivet med svarthätta, trädkrypare
och brun kärrhök som exempel.

Darrgräs (Briza media)
och slåttergräsfjäril
(Maniola jurtina).

Sydängsgräshoppa
(Chorthippus
dorsatus) gillar
fuktiga ängar och
myrar.

N
Trädklädd betesmark

t Sj

Våtmark

öbo

0

13

100

Länsstyrelsen Skåne, © Lantmäteriet

Mot Ystad

Blåsuga (Ajuga
pyramidalis).

fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra
ryggradslösa djur annat än genom håvning,
handplockning eller annan selektiv metod
med efterföljande återutsättning inom
naturreservatet. Kravet på återutsättning
gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje
art under förutsättning att fynden registreras
i Artportalen och att insamlandet inte bryter
mot fridlysningsbestämmelserna.
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Klockgroda
(Bombina bombina)
har återetablerats i
Assmåsa.
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Här är du

Assmåsabetets naturreservat bildades år
2014 och omfattar cirka 39 ha. Syftet med
reservatet är att långsiktigt bevara och
utveckla en buskrik naturbetesmark med
inslag av våtmarker och sumpskogar.
Naturreservatet förvaltas av
Länsstyrelsen Skåne.

www.lansstyrelsen.se/skane
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Folk och fä
Naturreservatet ger besökaren en god bild av hur en
utmark kunde se ut för ett par hundra år sedan. Den
mer eller mindre trädklädda betesmarken var vanlig
förr i tiden. Det var här kreaturen gick på bete,
utestängda från den odlade marken intill gårdarna.

Lövgrodan (Hyla
arborea) är duktig
på att klättra. I
månadsskiftet majjuni bjuder den på
en öronbedövande
konsert.

