Gamla ekar och
blommande sälgar
Man har räknat ut att
1 500 olika arter lever
på gammeleken. Särskilt
populära boplatser är
stora, knotiga ekar som
står fritt och sträcker ut
sina grenar i solen, som den
mitt på Andreassons äng. När
vedsvamparna fått fotfäste blir
veden mjuk och trivsam för
skalbaggslarver och fåglar, som
hackar bohål eller letar efter insekter.
Andreassons äng har en historia att
berätta. Här har Johnsa Johanna bott i sin
backstuga, här har man slagit sitt hö och
haft kor, får och hästar på bete. Idag är det
ett populärt naturområde för promenader
med hunden eller en joggingtur.
Föreställ dig ett öppet landskap med steniga
slänter, klädda med ljung och enstaka träd.
Dessa magra marker kallades utmarker
och här gick djuren på bete. I de fuktiga
sänkorna och på mer näringsrik mark låg
ängarna, där man skördade sitt hö. Så såg
Andreassons äng ut för 200 år
sedan.
I början av 1900-talet såg det
mer ut som idag. Det hade
börjat växa upp mer skog och
åkrar och ängar hade tagits upp
på det som tidigare var utmark till
byn Spjutseröd.

Sälgen är också populär – 178 arter
fjärilar och 276 arter skalbaggar har sina
boplatser hos sälgen. Och sälgen bjuder på
det viktigaste av allt – en första vårfrukost
bestående av nektar och pollen åt nyvakna
humlor, bin och fjärilar.
Förr ingick gamla knotiga ekar och blommande sälgar som en naturlig del av landskapet men i dagens effektivt brukade skogar
och jordbruk blir de allt ovanligare.

Kamgräsfjäril på
rödsvingel

Blomsteräng och
fjärilsfladder
Det poetiska uttrycket ”Äng
är åkers moder” ger en bild
ängsblåvinge
av ängens betydelse i det
gamla bondesamhället. Ängen gav
vinterfoder till djuren, djuren gav gödsel till
åkrarna och åkrarna producerade mat till
människan. Med andra ord: en stor, välskött
äng gav hopp om mycket mat på bordet. Som
extra bonus fick man blomsterprakt med
bin, humlor och fjärilar som fladdrade från
blomma till blomma.
När jordbruket effektiviserades med
konstgödsel och förädlade grödor började
ängen förlora sin betydelse. Många av våra
ängsväxter och insekterna som följer med dem
blir allt mer sällsynta. Därför
är slåtterängar som den på
Andreassons äng extra viktiga
att vårda, för både vår och
fjärilarnas skull.
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Allemansrätt
Allemansrätten är något mycket värdefullt
som vi i Sverige kan vara stolta över.
Den ger oss rätten att nyttja naturen men
även ett ansvar att visa hänsyn.
Grundregeln för allemansrätten är att inte
störa och inte förstöra.

Andreassons äng

Allemansvett
• Skada aldrig träd, buskar eller gröda.
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• Håll hunden under sådan uppsikt, helst
kopplad, så att den inte kan skada andra
djur eller skrämma människor.

gen

• Rör inte fridlysta djur och växter.
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Johannas backstuga
Stenlyckan var en backstuga byggd av jord,
sten och lite brädor. Här bodde Johnsa
Johanna, ensam och fattig. Stugan delade hon
med sin get och några höns. Du kan läsa mer
om Johannas backstuga på skylt 4.

Fjärilens blomstrande marker
Livet måste vara tufft för att ängsväxterna ska
klara sig. Dåligt med näring, lien som slår och
djuren som betar – då trivs ängsväxterna och
konkurreras inte ut av mer snabbväxande och
storväxta arter. Andreassons äng slås varje år
för att få ängens växter att trivas och kanske
få nya att flytta in. Gå på upptäcktsfärd på
ängen och läs om blåvingens samarbete med
myran på skylt 2.

Stengärdsgårdarna berättar
Flera fina stengärdsgårdar finns kvar på Andreassons äng. Den största markerar ägogränsen
mellan Spjutseröds by och Perstorps kyrkby.
Andra gärdsgårdar höll korna borta från
åker och äng. Groddjur, kräldjur och kanske
en och annan skogsmus kan få skydd eller
vinterbostad bland gärdsgårdens stenar. Besök
skylt 5 och se vilka som mer bor här.

Vem bor i eken?
I och på gamla knotiga ekar lever en massa
spännande småkryp, vedsvampar, lavar, fåglar
och fladdermöss. Besök gärna eken på ängen
och läs mer på skylt 3.

Från hålträd till fågelholk
Det är bostadsbrist i skogen! Gamla murkna
och ihåliga träd saknas och de behövs som
boplats åt fåglar och fladdermöss. Med
hackspettarnas hjälp blir det nya bohål och vi
människor sätter upp holkar som fåglarna kan
flytta in i. Gå på fågelspaning och läs mer om
fåglarna och deras bon på skylt 6.

Vad är mulm?

Hur många ägg kan en blåmes
lägga?
Finns det verkligen mer än
1500 olika arter som bor i
gamla ekar?
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Sälgen bjuder på vårfrukost
På skylt 1 kan du läsa om när sälgen bjuder
yrvakna humlor, bin och fjärilar på vårfrukost
av nektar och pollen. En solig sommardag kan
du ha turen att få se den praktfulla myskbocken som har sin barnkammare i sälgens stam.

Hej! Jag heter Nisse. När
jag var barn hjälpte jag till
med lite allt möjligt här på
Andreassons äng. Jag hämtade in
korna för mjölkning och var med
och slog höet...
Leta gärna upp mig - jag finns på
6 skyltar som sitter lite varstans i
området.
Då får ni svar på fågor som:

I samarbete med:

