Strandängarnas historia

Besök strandängarna
1. Grunda Lommabukten - livet under ytan

Vad har man egentligen under fötterna när man
trampar på sandbottnen? Ibland kan
det kittla till under foten, vad är det?
Vill man undersöka vad som
döljer sig under vattnets yta är
stranden vid Öresundsparkens
fritidsområde en bra plats.
Östersjömussla
Bland strandfynden hittar du de
och hjärtmussla.
fyra vanligaste musslorna, sandmusslan, blåmusslan, den lilla rosa
östersjömusslan och hjärtmusslan.
Det känsliga livet i vattnet skyddas genom ett
naturreservat söder om Öresundsparken.
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Mot slutet av 1800-talet förändrades vårt sätt
att leva dramatiskt och kustens betsesmarker
behövdes inte
längre. Idag finns
det små rester
kvar av Öresunds
strandängar,
rika på historia
och sällsynta
växter och djur
(se kartorna till
höger).

Lommabukten

Regionbuss 132 stannar i anslutning till
området.
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2. Tågarps hed och Alnarps fälad med

myllrande fågelliv

3. Bunkeflo strandängar - med en

blå skönhet från Danmark
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Varken människor eller
hundar får vistas inom
naturreservatet Tågarps
hed och Alnarps fälad från
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15 mars till 30
september.
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Strandängarnas skatter.
Pincett, smycke och ring
av brons från Bomhögsgraven i Bunkeflo.

Övrig mark
Vatten

Läs mer om strandängarna – besök
informationstorgen
1. Öresundsparkens fritidsområde

(Lomma)
2. Spillepengen (Burlöv)

3. Bunkeflo strandängar (Malmö).
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Hitta dit

Bomhögsv.

Bunkeflo strandängar

Strandhemssv. Naffetorpsv.

Malmö stadsbussar, linje 4 och 46,
stannar i anslutning till området.

Hej alla barn, jag heter
Rebecka Skärfläcka. Jag
finns på skyltarna nere
på strandängarna, så kom
och besök mig! Jag är inte
så gammal, bara 2 veckor
faktiskt. Ändå kan jag både
gå och äta själv och jag har
mycket roligt att berätta om
livet på ängarna.

Det finns mer att läsa om områdenas historia på
strandängarnas informationstorg.
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Njut av vyerna över strandängarna!
Från Lernacken har man en fin
utsikt över Stenören med det
sjudande fågellivet.
Titta ner och upptäck växterna!
En riktig sevärdhet är den
praktfulla blå svärdsliljan,
eller dansk iris som den också
heter. Annars är det typiska för
strandängarna småväxta plantor
med ett krypande växtsätt eller
en bladrosett vid marken. Som
för att huka sig undan kornas
mular och de salta vindarna.
Dansk iris
Dessa mindre iögonfallande
växter har ofta namn som börjar på
salt, kust eller strand, såsom salttåg,
kustarun eller strandaster.

Den skånska människan tog nya steg i utvecklingen som påverkade Öresunds strandängar.
Förändringarna gjordes i små steg under lång
tid. Man kan se tre särskilt viktiga händelser:
1. Stenåldersmänniskan blev bonde.
2. Man stallade djuren och använde deras gödsel
på åkrarna.
3. Det moderna jordbruket.
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Regionbuss 132 stannar i anslutning till
området.
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Namnen Tågarps hed och
Alnarps fälad berättar en
del om strandängarna. Hed
är den vidsträckta, öppna
och ofta ofruktbara marken,
medan fälad betyder
gemensam betesmark. Från
Spillepengen har man en
fin utsikt över ängarna. I
Skärfläcka
det grunda vattnet traskar en mängd
vadarfåglar runt och letar mat. Här kan du se
Burlövs kommunfågel, skärfläckan, med sin
vackra svart-vita teckning och spektakulära
näbb. För att fåglarna ska få lugn och ro med
sina ungar är området avsatt till naturreservat.

I tusentals år har strandängarna använts och sett
ut på ungefär samma sätt. Eftersom ängarna
med jämna mellanrum översvämmas av havets
salta vatten passar de bättre för bete till djur än
odling. Byarna omkring hade strandängarna
som gemensam betesmark, sk utmark. För bara
150 år sedan sträckte de sig längs nästan hela
Öresundskusten.

Strandängarnas utbredning längs
Lomma
kusten Lomma-Burlöv-Malmö



Denna folder samt tre informationstorg har tagits fram
av och finansierats av Malmö, Burlöv och Lomma
kommuner. Medfinansiering har skett med statliga
bidrag till lokala naturvårdprojekt (LONA) samt med
bidrag från SYSAV.
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Burlövs kommun

I Malmö, Burlöv och Lomma
kommuner finns värdefulla
rester av de gamla, vidsträckta strandängsmarkerna.
Här kan man ana hur det en
gång har sett ut längs större
delen av Öresundskusten.

Vilket liv på strandängarna!

Huka er växter, nu kommer korna!

Vadarfåglar måste få vada

1000 djur i en komocka!

I tusentals år har Öresunds salta vatten blåst in
och svämmat över ängarna och i tusentals år har
människans boskap betat det näringsrika gräset.
Det är detta som har format strandängarnas
växttäcke, som i sin tur skapat förutsättningarna
för fåglarna och insekterna.

Vissa växter klarar av att betas, andra gör det
inte. Varför?
Växterna i en betesmark växer ofta tryckta
mot marken. Som gråfibbla som har sin täta
bladrosett närmast jorden för att så stor del som
möjligt ska undkomma den betande mulen.

Kornas bete håller växterna vid strandkanten
kortsnaggade så att land långsamt kan övergå
i hav. Detta är viktigt för att vissa fåglar ska
kunna föda upp sina ungar på ängarna och för
att flyttande fåglar ska kunna rasta och hitta mat
innan de flyger vidare på sin långa färd.

Komockorna är livsviktiga för många insekter. Så
många som 1000 individer kan rymmas i en stor
mocka!

Livets salt

Vitklöver, en av Sveriges vanligaste växter, växer
krypande med nya skott som snabbt växer ut och
slår rot efter att växten har betats.

Särskilt vadarfåglar, som skärfläcka och tofsvipa,
behöver ängar som inte är för vildvuxna.
Kärrsnäppan, med sina korta ben, är extra känslig
för högt gräs. När man betänker att deras ungar
nästan är lika små som humlor så förstår man
varför.

Lagom mycket salt är bra men för mycket är
giftigt. Det gäller både människor och växter.
För att klara de höga salthalterna har växterna
på kustängarna ofta tjocka, köttiga blad som kan
lagra saltet utan att skadas.

Kustarun är en salttålig och rosablommande liten
växt, som istället smakar så illa att djuren inte
vill äta den.

Fåglarnas barnkammare

De verkligt salttåliga växterna hittar man längst
ner mot vattnet eller i salta ”skonor”. Skonor
är sänkor i marken där havsvatten samlas efter
högvatten. Efterhand som vattnet avdunstar
stiger salthalten och bara de riktigt saltåliga
växterna, som saltört och glasört, överlever.

Strandängarna är barnkammare åt vadarfåglarnas
ungar. Det är viktigt för ungarna att leta mat i det
låga, betade gräset. Samtidigt måste det finnas
högre tuvor med gräs och starr där de kan söka
skydd när rovdjur kommer. Ängarna får inte
betas så hårt att skyddande tuvor försvinner.

Kustarun skyddar sig mot
betande kor genom att
smaka illa.

De här krypen älskar bajs!
Det är en tordyvel, dyngbagge och dyngfluga.

Det finns inte många insekter som är exklusiva för
strandängarna. Ett undantag är glasörtsäckmalen
som är behöver den salttåliga växten glasört för att
lägga sina ägg. Har det högväxta gräset rörsvingel
tillåtits växa till sig kan man ha turen att hitta den
ovanliga fjärilen vitt stråfly som lägger sina ägg i
gräsets strå.

Glasörtsäckmal och
vitt stråfly måste ha
strandängsväxterna glasört
och rörsvingel för att lägga
sina ägg.

Kärrsnäppans unge är
inte mycket större än
en humla.

Gråfibblan har
bladrosett nära
marken som ofta
klarar sig undan
betande mular.

Strandängarnas kaktusar,
saltört och glasört, med
tjocka, “köttiga” blad.

På strandängarnas informationstorg kan du se vad
som händer när en strandäng inte betas på 10 år.

Sånglärka
Fisktärna

Knölsvan
Skedand

Kvickrot
Rödven

Salttåg

Revigt
saltgräs

Styv glasört

Medelvattenlinjen

Högvattenlinjen

Lågvattenlinjen

Strandängarnas
vadarfåglar
Större strandpipare

Rödbena

Strandskata
Tofsvipa

Skärfläcka

Illustrationer: strandskata och tofsvipa av Peter Elfman. Illustrationer: rödbena, skärfläcka och st.strandpipare av Hans Larsson.
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Strandlivet kan vara tufft

Varför ser de ut som de gör?

Strandängarnas grunda vatten är en omtumlande
värld att leva i. Vågorna slår hela tiden fram
och tillbaka och ruskar om sandbottnen. Djuren
riskerar vintertid att frysa fast och sommartid
att bli överhettade eller uttorkade. Men djuren
i vattnet har många bra knep för att klara sig.
Med hårda skal och nedgrävda på bottnen får de
skydd mot fiender och en tuff miljö.

Att ha skal eller att vara nergrävd är som sagt ett
bra sätt att klara sig från att bli uppäten av sina
fiender. Men fåglarna är inte heller dumma. De
har utvecklat särskilda tekniker för att få tag i
sina byten i deras skal och gångar.
Strandskatan använder
sin näbb som kofot för att
bräcka upp musselskal.

Sand-, hjärt, och östersjömussla gräver ner sig i
sanden. Vatten strömmar
ner till musslan genom
inströmningsröret för att
sedan blåsas ut genom utströmningsröret när musslan
tagit vara på maten och syret
i vattnet.
Sandmasken, havets daggmask, ligger nergrävd i en
u-formad gång. Den lever av
kiselalger och annat smått
som fastnat i sanden. Den kan
äta sig igenom 24 kg sand på
ett år!

Fåglarnas näbbar och fötter speglar hur och
var de lever sina liv på strandängarna. Man
kan undra vad skedanden gör med sin märkliga
näbb. Och varför har sothönan så konstiga
fötter? De frågorna får du svar på om du besöker
strandängarnas informationstorg

Högvattennivå

