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Föreskrifter
Inom naturreservatet Bosarps jär
är det förbjudet att:
• skada jären genom grustäkt eller
dylikt,
• plocka eller gräva upp växter,
• framföra motorfordon,
• tälta, eller ställa upp husvagn eller
husbil.
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Regulations
Within Bosarps jär Nature Reserve
it is forbidden to:
• damage the esker by extracting
gravel, or similar,
• pick or dig up plants,
• drive motor vehicles,
• camp, or park caravans or
campers.
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Rullstensåsen slingrar sig som en grön orm i det
öppna jordbrukslandskapet. En vandring längs
toppen av åsen går genom en grönskande tunnel
där slättens vidder skymtar mellan grenarna.

En blandad lövskog med många olika trädslag
täcker stora delar av rullstensåsen. Ek och bok
dominerar men här växer även lind, alm, avenbok,
hassel och fågelbär.

När inlandsisen smälte för 15 000 år sedan
lämnade den efter sig långa band av grus och
sten. Bosarps Jär är en rullstensås av typen
getryggsås, med sina branta sidor och smala
krön. Åsen sträcker sig över fem kilometer varav
tre kilometer ingår i naturreservatet.

Ibland ljusnar det och skogen ersätts av betade
områden där enstaka träd får breda ut sig.
En lerhaltig jord har skapat förutsättningar till
en artrik flora. I trädens skugga växer gulsippa,
skogsbingel och lungört.

Arable field

Welcome to Bosarps jär Nature Reserve
The esker winds like a green serpent across the open
agricultural landscape. A walk across the top of the ridge
takes you through a verdant tunnel, offering glimpses of the
wide plains through the branches.
When the inland ice melted 15,000 years ago, long strips of
gravel and stones were left behind. Bosarps Jär is a sharp
crested esker, with steep sides and a narrow crest. The ridge
stretches across five kilometres, three of which are located
within the nature reserve.
Mixed deciduous forest covers large parts of the esker.
Oak and beech are the dominant species, but you also find
small-leaved lime, elm, hornbeam, hazel and wild cherry.
Here and there, the forest gives way to brighter grazed areas
where isolated trees are allowed to sprawl. The clay soil creates conditions for a rich flora. In the shade of the trees you
find yellow anemone, dog’s mercury and unspotted lungwort.

Naturreservatet Bosarps jär bildades 1963
och omfattar ca 21 hektar. Syftet med
reservatet är att bevara en åsformation som
är ett framträdande inslag i det för övrigt
öppna, flacka landskapet mellan Stehag och
Bosarp.
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