Sandiga marker
som myllrar av liv

Vägen till mångfald

Sandmarkerna runt Åhus är unika rester av ett gammalt
kulturlandskap. Här har vind, bete och odling skapat
naturmiljöer med en myllrande artrikedom. I den kalkrika
och varma sanden trivs sällsynta växter, djur och svampar.
Sandmarkerna bidrar till att Vattenriket är ett av de
artrikaste områdena i Sverige.

Blottad, solbelyst sand är viktig för både insekter och
fröspridande blommor. Gräv, hacka och räfsa så att marken
blir lös och ljusare sand kommer fram. Hindra igenväxning
och släpp in ljus och värme. Ryck upp eller såga av plantor
av björk, tall och vresros, som riskerar att tränga ut blommande örter. Spara gärna sälg och vide som uppskattas av
insekterna på våren. Skapa en bibädd genom att lägga en
hög med sand i solen. Här kan insekter gräva sina bon.

Idag håller sandmarkerna på att växa igen. Blommande
växter trängs undan. Vildbin och fjärilar får svårt att hitta
mat och boställen.
Har du en tomt i Åhustrakten kan du göra en insats!
Små enkla åtgärder ger vildbin, fjärilar och andra insekter
mat, vatten och bostad i våra trädgårdar. Som tack för
hjälpen pollinerar de våra växterna så vi får rikligt med
blommor, frukt och bär.

Viktigt i trädgården
•

Blottad solbelyst sand

•

Blommande växter

•

Död ved i soligt läge

•

Vatten till insekter

Rör om i sanden

Blottad sand
Stortapetserarbi på väddklint

Satsa på blommande växter
Ge plats åt sandmarkernas växter i din trädgård. Väddklint,
backtimjan, gul fetknopp, liten blåklocka och getväppling
trivs i sand. Kanske har du en sandnejlika på tomten? Se
till att den har nära till lucker sand där den kan släppa sina
frön. Blommande växter är viktiga pollen- och nektarkällor
åt humlor, bin och fjärilar.
Från gräsmatta till blommande äng
Gräv bort den mörka näringsrika jorden tills du ser vit sand.
Finns det blommor i närheten kan du vänta på naturlig
fröspridning, annars kan du så in ängsfrön. Välj svenska fröblandningar. Du kan också köpa pluggplantor för snabbare
förändring. Se upp med försommartorkan! Låt bli att göda.
Sandmarkens blommande växter trivs på magra marker.
Skär av och samla ihop växterna på sensommaren, eller
räfsa ihop och ta bort fjolårets växter på våren.

Blåeld

Spara död ved
Spara döda grenar och stammar på tomten. Här kan vilda
bin och insekter föröka sig. Många insekter trivs i ett bihotell. Tänk på att rören ska vara minst 10-15 cm djupa.

Död ved

Bjud insekterna på vatten
En bivattnare hjälper insekterna att dricka utan att ramla i
vattnet. Fyll ett grunt fat med ett jämnt lager stenar eller
spelkulor. Häll på vatten. Fjärilar vill gärna ha ett fat med
fuktig sand.

Bivattnare

Bihotell

Gynna sandkustens mångfald!
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Sandnejlika
I sanden nära dig – ett projekt om sandkustens mångfald
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Projektet I sanden nära dig drivs av Biosfärkontoret på
Kristianstads kommun. Projektet har fått stöd genom den
lokala naturvårdssatsningen (LONA), som finansieras av
Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Skåne. Inom projektet
har flera kustnära sandmarker restaurerats och följts upp av
naturvärdesinventeringar.

vattenriket.kristianstad.se

I sanden nära dig
Produktion: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, 2020. Tryck: Ljungbersgs tryckeri AB, 200 exemplar. Foto: Patrik Olofsson/N och Biosfärkontoret. Framsida: Väddklint, Patrik Olofsson/N.
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Är du lycklig ägare till en trädgård i Åhustrakten? Dessa
sandiga kalkrika marker rymmer ett helt unikt växt- och
djurliv. Tyvärr är det numera brist på öppen, varm sand
och sandmarkernas sällsynta växter och djur är hotade.
Den här foldern ger tips på hur du enkelt kan göra en
insats för sandkustens mångfald och samtidigt få en
trädgård full av blommande växter och surrande insekter.

