Naturreservatet Risen bjuder på härliga natur
upplevelser året om. I området finns flera
markerade leder som lotsar dig över öppna
fäladsmarker och blöta kärr, genom ek- och
bokskog. Vackra blomster, skönsjungande
fåglar, kväkande grodor och färggranna fjärilar
– i Risens natur finns mycket att upptäcka!

ordet för allmänning, som var den gemensamma
betesmarken. En 1800-talsbonde från Genarp på tidsresa skulle ha svårt att känna igen sig i dagens landskap. Merparten av de öppna, trädfattiga markerna,
där hans kreatur gick på sommarbete, är idag skog.
Men i Risens nordvästra delar skulle han återse de
öppna, betade fäladsmarkerna!

Vandra genom omväxlande natur
En vandring genom Risens naturreservat bjuder på
omväxlande natur. Om du utgår från parkeringen
i nordöst passerar du först genom betesmarker
som bjuder på såväl blomsterrika torrbackar
som blöta kärr. Därefter kan du vandra västerut
genom lummiga lövskogar. I reservatet finns
flera markerade leder att välja mellan och utmed
lederna finns rast- och grillplatser.

Värdefull natur
I Risen finns många olika naturtyper, vilket bäddar
för ett rikt växt- och djurliv. Särskilt värdefulla är de
betade fäladsmarkena. Här trivs sällsyntheter som
ljungögontröst och svartfläckig blåvinge. Värde
fulla är också de gamla och grova träd som står här
och var i skogen. I den murkna veden myllrar det
av småkryp. En av rariteterna är barkrödrock, en
vackert rödvingad skalbagge, vars larver lever i rötad,
solbelyst ved.

Kulturmarker
Risen ligger vid Romeleåsens fot. Fram till början
av 1800-talet bredde öppna fäladsmarker ut sig
över åsens sluttningar. Ordet fälad är det skånska

barkrödrock

Ampedus cinnabarinus
(naturlig storlek 14 mm)

På spaning
Risens omväxlande
natur lockar till sig
många olika fåglar, så
ta gärna med kikare på
din vandring. Småfåglar
som grönfink, gulsparv,
gröngöling
buskskvätta och hämpling European Green Woodpecker
håller till i de öppna betes
markerna. I skogen kanske ditt öra
nås av en hackspetts hamrande mot en murken
trädstam. Det kan vara spillkråka, gröngöling,
mindre eller större hackspett – alla fyra finns i
området. I området häckar också rovfåglar som
bivråk och lärkfalk.
Blommor i vått och torrt
Risens karaktärsblomma nummer ett är backsippan. Den blommar tidigt på våren i torrbackarna vid Studadammen. I de magra markerna
trivs också kattfot, slåttergubbe, backtimjan och
solvända, som du kan se framåt sommaren.
Även våtmarkerna bjuder på fina blomster,
som granspira och orkidéerna ängsnycklar och
majnycklar.

majnycklar
Western
Marsh-orchid

backsippa

Fäladsmarkens böljande backar bjuder på blomsterprakt. På våren breder ett hav av backsippor ut sig. Till
sommarens blomster hör kattfot, slåttergubbe och backtimjan. Spritt i torrbackarna står ståtliga enbuskar,
också ett signum för fäladsmarkerna.

svartfläckig blåvinge
på backtimjan

Large Blue on Wild Thyme

Pasqueflower

Våtmarksinvånare
Under försommaren kan du höra den ätliga
grodans högljudda spel från områdets grunda
gölar. Ätlig groda är vårt lands största groda. Om
du håvar i ett småvatten är dess yngel lätta att
känna igen eftersom de är hela 7-8 cm stora. Det
vill säga dubbelt så stora som andra grodyngel.
Ett rovdjur som äter grodyngel är trollslände
larven. Och på nära håll ser den verkligen
monsterlik ut! Nattetid under försommaren kan
även lövgrodans kraftfulla spel höras.

ätlig groda
Edible Frog

trollsländelarv
Dragonfly (larva)

Vägbeskrivning
Från hållplatsen vid busstationen i Genarp till
Risens naturreservat tar du dig enklast söderöver,
uppför Slättavägen. Ta vänster vid Ljungbacksvägen och direkt höger uppför Rige Holgers
väg som leder dig ut på Risens fäladsmark. Du
kan också nå området från parkeringen vid
Medborgarhuset vid Risavägens slut i söder eller
om du följer Sandvägen från Genarps kyrka
söderut till skogsparkeringen.

Welcome to Risen!

The Risen nature reserve offers wonderful
experiences in nature throughout the year. Marked trails
lead you across open pastures, marshy meadows as well
as into oak and beech woods. Along the trails there are
several picnic areas to choose between. The varied landscape supports a rich flora and fauna. The open pastures
are important habitats for a number of rare flowers and
butterflies, while amphibians and dragonflies abound in
the wetlands. Old, large trees standing here and there in
the woods are popular both to insects and birds.
Kom ihåg!
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar,
• gräva upp växter,
• plocka växter inom fäladsmarken,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering av fågelbo, lya,
gryt eller motsvarande,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare
etc.,
• framföra häst eller motordrivet fordon annat än på härför upplåtna
vägar och stigar,
• framföra cykel utanför vägar och stigar,
• parkera bilar annat än på anvisade platser,
• göra upp eld annat än på iordningställda eldplatser,
• rida annat än på härför upplåtna vägar och stigar,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tips
promenader.
Angränsande reservat kan ha andra bestämmelser, se skyltar på plats.
Naturreservatet Risen bildades 1980 och är cirka 230 hektar stort.
Syftet med naturreservatet är att bevara området och dess värdefulla fäladsmarker och skogar samt ett variationsrikt och attraktivt
naturområde för friluftslivet.

I naturreservatet Risen finns många småvatten att under
söka. Tänk på att alla grodor är fridlysta.
Produktion: Naturcentrum AB 2015. Illustratör: N. Forshed. Foto framsida: Jan Johannesson.
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