◀ Kronoskogens utegym anlades år 2015 och är
uppskattat av skogens motionärer. Här finns tio
stationer där du kan träna olika delar av kroppen.
Forsmossa
(Cinclidotus fontinaloides)
Forsmossa finns på få
ställen i södra delen av
landet. Den växer på sten
och trädrötter i närheten
av vatten och vattendrag.
Bland de minst 278 olika växtarterna som växer i
området kan bland annat den fridlysta gullvivan
nämnas. I ängsmarkerna i Tylehögen kan man
även hitta den ovanliga och rödlistade orkidéen
majnycklar. I Kronoskogen har man hittat uppåt
120 sorters lavar och drygt 100 mossor med rariteter som kvistlav och forsmossa.

Majnycklar
(Dactylorhiza
majalis ssp.
majalis)

Gynnsam miljö för växter

Skogen har även ett rikt fågelliv och den ovanliga
sommargyllingen trivs här. Det är en gul och
vacker fågel men den är svår att få syn på. Man
hör den däremot lättare med sitt väldigt karakteristiska läte.

Inom området har man hittat
många olika fladdermöss, däribland den mycket ovanliga
barbastellen med enbart cirka
500 individer i Sverige.

Kronoskogens
bevingade väsen

Barbastell
(Barbastella barbastellus)
In the nature reserve it is forbidden to:
• damage or disturb wildlife
• damage vegetation, soil or rock formations
• walk dogs and other pets without a leash
• ride horses or bicycles other than on specified paths
• drive motorized vehicles (exception for people with
mobility impairments)
• place posters, signs etcetera
• park, spend the night or light fires
(other than on speciified locations)
In dem Naturschutzgebiet ist es vorboten:
• das Tierleben zu stören oder zu schädigen
• die Vegetation sowie Boden und Gestein
zu beschädigen
• Hunde oder andere Haustiere unangeleint mitzuführen
• außerhalb der ausgewiesenen Wege Fahrrad zu fahren
oder zu reiten
• mit motorgetriebenen Fahrzeugen zu fahren (ausgenom
men Personen mit physischen Beeinträchtigungen)
• Plakate oder Schilder aufzustellen
• zu parken, zu übernachten oder Feuer zu machen
(außer an den ausgewiesenen Stellen)
For more languages, scan the QR-code.

Gå in på www.tomelilla.se/kronoskogen eller läs
in vår QR-kod nedan! Längs lederna i området
kan man då och då stöta på så kallade QR-koder
(QR = Quick Response). Scannar man av dessa
kan man i sin mobil eller läsplatta få fördjupad
information och bilder om olika saker om
Kronoskogen. Informationen kan röra alltifrån
fakta kring djur och växter i området, historiska
betraktelser, förslag på gymövningar, förklaring
till skötseln eller upplysning om kommande händelser i och kring naturreservatet.

Ek (Quercus robur)
		

Lökgrodan önskas åter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:
• skada eller störa djurlivet
• skada vegetation, mark eller sten
• medföra lösgående husdjur
• rida eller cykla på annat än angiven väg
• framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
(undantag för personer med rörelsenedsättning)
• sätta upp affischer, skyltar och liknande
• parkera, övernatta eller göra upp eld
(annat än på angiven plats)

Vill du veta mer?

Områdets 		
historia

Kvistlav
(Fellhanera
bouteillei)

Groddjuren trivs i närområdet. I närheten av
Kronoskogen lever den lilla kompakta lökgrodan.
Förhoppningen är att den också hittar tillbaks till
dammen i Kronoskogen där den tidigare funnits.
Det är den mest sällsynta grodarten i Sverige.
Den gillar att gräva ner sig i jorden
på dagtid och under vintern,
och kommer fram på våroch sommarkvällar.
Natursköna Kronoskogen skänker en stund för
avkoppling. Här finns möjlighet till promenader,
naturstudier, motion i spåren eller utegymmet
eller ridturer på ridlederna. Omgivningarna är
varierande med lövskog, rinnande vatten, våtoch ängsmarker samt forn- och kulturlämningar.

Området har länge
använts som inägor och
ängsmarker för jordbrukare i Ramsåsa by.
På 1890-talet kom marken
att tillhöra Kronan, som planterade in gran i stora delar av området.
I söder placerades egendomarna Tylehögen
och Blåsingsborg. Under oktoberstormen år
1967 föll stora delar av granskogen varpå man
planterade in ny gran men även lövträd såsom
björk och ek. De gamla betesmarkerna i söder
blev år 1968 domänreservat.

Lökgroda
(Pelobates fuscus)

Välkommen till Kronoskogen!

Kronoskogen

En QR-kod är ett slags streckkod som man kan
scanna in bland annat med en smart mobiltelefons
kamera. Det är antingen förinstallerat på telefonen
eller så behöver man ladda hem en applikation.
När man har scannat in koden öppnas en sida med
information.
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Naturreservat i Tomelilla kommun

Runa

Lövsångare
(Phylloscopus trochilus)
Lövsångaren är en av de vanligast förekommande fåglarna i
Kronoskogen. Tillsammans med bofinken är den Sveriges
vanligaste fågel. Trots sitt stora antal är den relativt ovanlig
att få syn på eftersom den gärna gömmer sig i snår
och liknande. Lättast att känna igen
den är på sången som ljuder
livligt under våren.

Gaffelmossa
(Riccia fluitans)
Gaffelmossan
växer flytande
på vattenytor och
är en av Kronoskogens
många mossor och lavar.

Att ta sig hit

Kronoskogen är granne med Svampabanan
och Tosselilla sommarland. Väg 11 och väg 19
passerar området och det finns cykelvägar
från Tomelilla. Man kan även
lätt ta sig till området via buss. Vid
hållplats Svampakorset stannar
bussar minst en gång
i timmen.

Tylehögen

