
UPPTÄCK NATUREN I TORNA HÄLLESTAD 

Kaninlandets natur
Mitt emot idrottsplatsen Tornavallen ligger 
Kaninlandet, en öppen sandslätt med rikt 
växt- och djurliv. Kaninlandet är skyddat 
som naturreservat och är 8 hektar stort, 
ungefär som 11 fotbollsplaner. I reservatet 
gäller särskilda regler, läs vad som gäller på 
reservatsskylten.

Reservatets natur domineras av magra, sandiga marker. Många speciella växter 
trivs i den här miljön. Här är några exempel:

Hitta hit!

Busshållplatser finns i 
byn. För information, se 
skanetrafiken.se.

Cykelväg finns från Dalby 
längs det gamla järnvägs-
spåret. 

Skåneleden som går 
mellan Knivs åsen och 
Skrylle gården passerar 
Kanin landet. Från Knivs-
åsen till Kanin landet är det 
cirka 40 minuters vandring.

Kaninlandets växter

1. Hedblomster 2. Backtimjan 3. Gråfibbla 4. Fältmalört 5. Sandvita 6. Monke 
7. Backnejlika 8. Gulmåra

1 2 3 4

5 6 7 8

Varför besöka Kaninlandet?

• Här finns en ovanlig naturtyp – 
sandmarker

• Här finns stor chans att få se många 
olika insekter och blommor

• Området är lätt att ta sig till 

DALBY NORRESKOGS
NATURRESERVAT

HÄLLESTADSÅSEN-
PRÄSTMÖLLANS 
NATURRESERVAT

KNIVÅSEN-BORELUNDS 
NATURRESERVAT

PRÄSTASKOGENSV
NATURRESERVAT

GRYTESKOGSH
NATURRESERVAT

SKRYLLE
NATURRESERVAT

DALBY SÖDERSKOG 
NATIONALPARK

RÖKEPIPAN 
NATURRESERVAT

DALBY 
FÄLAD NO 5
NATURRESERVAT

200 m

©Lantmäteriet

0    1 km

N

Kaninlandets 
naturreservat



Besöker du Kaninlandet en 
varm, stilla och gärna soliga 
dag på sommaren kommer 
du att få se olika fjärilar. 
De flyger från blomma till 
blomma för att suga nektar 
med sin sugsnabel. Andra 
insekter som hämtar mat 
från blommorna är bin och 
skalbaggar.

Insekter som uppskattar blommor

Bästa tiden för att spana in Kanin landets 
sandlevande insekter är en solig och 
vindstilla vår- eller sommardag. Då 
kan du få se bin som gräver gångar i 
sanden, för att lägga sina ägg i. Eller 
skalbaggar som springer fram över 
sanden, på jakt efter någon liten insekt 
att äta.

Insekter som uppskattar 
varma, sandiga marker

I reservatets nordvästra del finns ett b i hotell. 
Hotellet är en alternativ boplats för vildbin 
och andra steklar som annars bor i hålig-
heter i till exempel ved och växt stjälkar. 
Mest aktivitet vid bihotellet är det under 
andra halvan av april.  
   Vad händer i bi-hotellets hål? Jo, här 
lägger honor av vildbin sina ägg till-
sammans med mat (pollen och nektar). 
Sedan bygger hon en vägg av exempelvis 

Bihotell
växt material. Proceduren upprepas 
fram till öppningen som muras igen. När 
äggen kläcks äter larverna sin mat och 
förpuppas sedan. Ur pupporna kläcks 
vuxna vildbin som gnager sig ut i det fria.

Brun sandjägare

Storblodbi

Vårsandbi

Vanliga arter
1. Rapsfjäril 2. Mindre guldvinge 
3. Sandgräsfjäril 4. Puktörneblåvinge

Ovanliga arter
1. Ängsnätfjäril 
2. Mindre blåvinge

1

2

1 2

3 4

Denna handledning har tagits fram av Fokus Hällestad 
och finansierats av EU och Leader Lundaland.
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UPPTÄCK NATUREN I TORNA HÄLLESTAD 

Björkensdal
Precis i utkanten av Torna Hällestad ligger 
Björkensdal, ett naturskönt område med 
bokskogar, öppna betesmarker och en liten 
damm. Området ingår i naturreservatet 
Prästaskogen. I reservatet gäller särskilda 
regler, information finns på reservatsskyltar 
och på länsstyrelsens hemsida.

Hitta hit!

Busshållplats och parkering 
finns i byn. För mer information 
om lokaltrafiken, se 
skanetrafiken.se.

Cykelväg finns från Dalby längs 
det gamla järnvägsspåret. 

Skåneleden som går mellan 
Knivs åsen och Skrylle gården 
passerar Björkensdal. Från 
Knivs åsen till Prästaskogen är 
det cirka 40 minuters vandring.

Varför besöka Björkensdal?

• Du kan få se många olika grod- och 
kräldjur, till exempel den ovanliga 
sandödlan

• Du får uppleva en vacker bokskog med 
fantasifullt formade träd

• Området är lätt att ta sig till 
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Björkensdal

I bokskogen stöter du här och var 
på vresbokar. De böjda och krokiga 
träden har fantasifullt formade grenar. 
En del grenar växer nedåt och 
tar stöd mot marken. Man kan få 
intrycket av att träden skaffat ben 
och är i full färd att vandra iväg! På 
sommaren, när bokarnas löv slagit ut, 
råder ett stämnings fullt dunkel inne i 
skogen. Men den är så klart väl värd 
ett besök året om.

Sagoskog

Vresbok är en speciell och 
sällsynt variant av vår van-
liga bok. Beståndet av vres-
bok kring Torna Hälle stad 
är det största i Europa. 

Vid gården Gryteskog finns 
Skånes största vresbok, 
med en omkrets på mer 
än 5 meter i brösthöjd.

Vresboksfakta



Björkensdals öppna betes marker 
är artrika miljöer. Kommer du 
hit på sommaren kan du få 
se många olika blommor och 
insekter. När de flesta växter 
är överblommade dyker det 
upp nya färggranna saker i de 
betade markerna. Det är olika 
vaxskivlingar i rött, gult, orange, 
grönt och vitt. Vissa av dem är 
sällsynta och finns bara i marker 
som betats under lång tid. 

Höst i Björkensdal

Denna handledning har tagits fram av Fokus Hällestad 
och finansierats av EU och Leader Lundaland.
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1. Mönjevaxskivling 2. Spröd vaxskivling 3. Vit vaxskivling

1 2

3

Spana efter 
grod- och kräldjur
På våren leker salamandrar i 
dammen i Björkensdal. Under lek-
perioden har hanarna en tjusig 
ryggkam som gör att de se ut som 
små mini drakar. Salamandrarna 
är lättast att få syn på när det 
blivit mörkt. Ta med en ficklampa! 
I dammen kan du också få se olika 
grodor – ätlig groda, åkergroda 
och vanlig groda. Bästa tiden för 
grodspaning är kvällstid i mars och 
april, när grodorna spelar. 

Du kan också ha turen att få se 
den sällsynta sandödlan, som 
håller till i åsens slänter. Störst 
chans har du varma dagar i april 
och maj när sandödlan ligger 
och solbadar. Sandödlan är 
vanligen brunfärgad men under 
lekperioden blir hanarna vackert 
gröna. Skogsödlan, som är betydligt 
vanligare än sandödlan, trivs också 
i slänterna men kan vara svår att 
skilja från sandödlan.

m
indre vattensalamander större vattensalamander

ätlig 
groda

Alla groddjur är fridlysta och 
ska lämnas i fred. I broschyren 
”Grodans år”, som kan hämtas 
på www.ardatabanken.se, 
kan du läsa mer om vad 
fridlysningen innebär.

sandödla skogsödla

Fridlysning


