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Länstyrelsen förklarade 1961 Benestads backar
som naturreservat i avsikt att skydda ett område som
har ett mycket stort geologiskt och botaniskt värde
Naturförhållanden
Naturreservatet är beläget på den branta sluttningen på
den norra sidan av Fyledalen. Speciellt för Benestads
backar är förekomsten av kalktuff och de för landet ovanliga
vegetationstyperna “extremrikkärr” och “stäppartad
torräng”. Området är till största delen öppet och hävdas
genom bete.
Geologi
Berggrunden utgörs av colonusskiffer som överlagras av
sandig, moig morän. I sluttningens övre del springer
grundvattnet fram. Det som är speciellt för området är
kalktuff som uppträder där kalkhalten är hög. Tuffen bildas
genom att svårlöslig kalciumkarbonat fälls ut då vattnet
tränger ut i markytan. Kalktuffen har brutits i århundraden
och det är bara små rester av den ursprungliga bildningen
som finns kvar i sluttningen.
Kulturhistoria
Kalktuffen har använts som byggnadssten i minst tolv
skånska kyrkor och för kalkbränning. Ruiner av en kalkugn
i reservatets sydvästra hörn erinrar ännu om verksamheten
som upphörde omkring 1870. Längre åt nordväst vid
sluttningens fot ligger ruinerna efter Skvattemölla, en
gammal mölla som övergavs på 1930-talet.
Djur- och växtliv
Reservatets fauna är artrik. Den höga kalkhalten i marken
gynnar bland annat flera snäckarter. Fjärilsfaunan är
särskilt artrik och innehåller flera utrotningshotade arter.
Rådjur och kanin är vanliga däggdjur i området.
I sluttningarna där grundvattnet bryter fram har
extremrikkärr utbildats. Det är runt mossornas
assimilerande delar som kalktuffen fälls ut och det går
fortfarande att se en del mossor med förkalkad nederdel
som visar att kalkutfällning ännu sker.

Benestad

MAJVIVA Primula farinosa
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Extremrikkärren karakteriseras av två olika växtsamhällen.
Högvuxna trubbtågsamhällen dominerar vissa ytor med
arter som fyreggad johannesört, luddunört och
vattenmynta. De planare partierna är mer lågvuxna och
domineras av den tuvade axagen. Typiska arter här är
exempelvis slåtterblomma, tagelsäv, knappsäv och
sileshår. Vissa arter är gemensamma för de båda
växtsamhällena, t.ex majviva, tätört, blodrot, kärrtistel,
kåltistel och hampflockel. Området är också rikt på
orkidéer.
Områdets lutning och exponering mot sydväst gör att
backen värms upp kraftigt under sommaren. På torra
partier har stäppartade torrängar utbildats med
ängshavresamhällen. Vanliga arter här är jordtistel, timjan,
väddklint, brudbröd, småfingerört, solvända, fårsvingel,
gulmåra, rödklint, knölsmörblomma, bockrot och puktörne.
Bland rariteterna i floran märks fältnocka på torra partier.
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Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har
länsstyrelsen utfärdat särskilda bestämmelser.
Inom reservatet gäller bland annat förbud mot:
—camping, nedskräpning, uppgrävning av växter,
plockning av blommor, störning av djurliv.
—bebyggelse, väganläggning, täkt av sten, grus
eller kalk, schaktning av alla slag, utfyllnad,
framdragande av luftledning, skogsplantering,
dränering och konstgödsling.

