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Naturreservatet Svartskylle bildades 2005 och är cirka 80 hektar 
stort. Syftet med reservatet är att bevara ett utmarkslandskap som 
karaktäriseras av öppna naturbetes- och åkermarker med stort in-
slag av småvatten, träd och buskar. Reservatet ska också innehålla 
livsmiljöer för fridlysta eller rödlistade djurarter, främst klockgroda, 
lövgroda och större vattensalamander. Förvaltare: Länsstyrelsen i 
Skåne län, www.m.lst.se

Större delen av reservatet ingår 
i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000.

I Svartskylle finns stor chans att höra några 
av våra mest sällsynta grodor. Klockgrodans 
försynta spel påminner om ljudet av avlägsna 
kyrkklockor. Lövgrodans ihärdiga läte kan 
däremot höras flera kilometer. 

Grodor. Svartskylle ligger mitt i lövgrodans rike. 
Från att nästan ha stått på randen till utrotning 
har lövgrodan numera ett starkt fäste i Skåne. 
Klockgrodan var helt utrotad från landet på 
1960-talet, men har återinförts från Danmark och 
återhämtat sig. Den positiva utvecklingen beror 
bland annat på att många dammar återskapats, 
både i Svartskylle och i landskapet runt omkring. 
I reservatet finns också gott om vanlig groda, 
vanlig padda, åkergroda samt större och mindre 
vattensalamander. 

Fåglar. Gråhakedoppingen är reservatets främ-
sta karaktärsfågel. Den ligger ofta fullt synlig på 
Hassle sjö och häver med jämna mellanrum upp 
sitt grisliknande läte. Landskapet runt Svartskylle 
är rikt på olika rovfåglar. Gladan är vanligast, men 
chansen att även få se havsörn eller kungsörn är 
god, särskilt under vinter halvåret.

– grodornas paradis
Välkommen till Svartskylle

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

 därmed jämförlig anordning,
spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt   •	

 skada stenar, block, hällar eller terrängformer,
utföra någon form av anläggning eller ställa upp för  •	

 reservatet främmande föremål,
på ett störande sätt använda radio, musik instrument  •	

 eller annan ljudanläggning, 
framföra fordon, tälta, ställa upp husvagn, camping- •	

 bil eller motsvarande, 
rida eller köra med häst,•	
göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade  •	

 platser, 
anordna tävling eller bedriva verkamhet som kan   •	

 inverka störande på naturmiljön.

§ Föreskrifter

Klockgroda
Bombina bombina

Majnycklar
Dactylorhiza majalis

Nattviol
Platanthera bifolia

Lövgroda
Hyla arborea

Växter. I kanten av Fredriksbergs 
mosse finns en fin rikkärrsflora med  majviva och 
olika orkidéer, däribland ängs- och majnycklar. 
För övrigt utgörs nästan hela reservatet av betes-
vallar (tidigare åkermark), med en ganska artfattig 
flora. Backtimjan, gulmåra och andra torrängs-
växter är dock sakta på väg att vandra in.

Skötsel. För att gynna lövgrodan ska  reservatet 
skötas så att fler buskar och träddungar kan 
växa upp. Lövgrodan kan klättra och tillbringar 
hela sommaren i buskar och tät vegetation, 
men den behöver också kortbetade gräsmarker 
för att kunna ta sig mellan lekvattnen och över-
vintringsområdena. 
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Gråhakedopping
Podiceps grisegena

Vanlig groda
Rana temporaria
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Både klockgroda och 
lövgroda kan höras 
från utsiktstornet vid 
parkeringen. Klock-
grodan spelar helst 
under soliga, stilla 
och varma vårdagar, 
medan lövgrodan 
börjar spela först i 
skymningen.


