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Ang. Förslag till bildandet av naturreservatet
”Sularpskärret”
Lunds Botaniska Förening genomförde under 1990-talet som ett led i Projekt
Skånes Flora en utförlig inventering av reservatet Fågelsångsdalen och
intilliggande rikkärr vid Sularp, vilket bl.a. utmynnade i ett förslag att utvidga
reservatet västerut för att även omfatta detta kärr (se Olsson, K-A m.fl. 2003.
Floran i Skåne, Vegetation och utflyktsmål, sid 298). Föreningen instämmer
därför till fullo i förslaget att bilda naturreservatet ”Sularpskärret” och
poängterar syftet att ”långsiktigt upprätthålla en gynnsam bevarandestatus”.
Om åtgärderna i den föreslagna skötselplanen realiseras borde detta
möjliggöra uppsatt syfte.
Föreningen vill påpeka en felaktighet i skötselplanens beskrivning av
slåttermarken. Här uppges att vaxnycklar förekommer. Den angivna
referensen bygger på en felaktig bestämning och arten har ej med säkerhet
observerats i detta kärr på över ett hundra år (ett ark med ganska typisk
vaxnyckel finns på Botaniska museet i Lund märkt ”Fågelsång 1880”).
Områdets skyddsvärde förringas dock icke av detta bortfall. Uppgiften bör utgå
ur alla dokument och underlag till förslaget att bilda reservatet.
I skötselplanen omnämnes i förbifarten förekomsten i närområdet av bäckfräne
(Nasturtium microphyllum). Från att ha rapporterats från åtminstone fem
näraliggande hektarrutor utefter Sularpsbäcken har under senare tid beståndet
kraftigt reducerats och består numera av en enda samling med ett 15-tal
stjälkar strax NNV gården Annelund samt enstaka år något eller några individ i
bäckfåran. Olyckligtvis ligger växtlokalen mellan reservatet Fågelsång och den
föreslagna utsträckningen av Sularpsreservatet. Med tanke på att detta är den
enda förekomsten av bäckfräne i Sverige torde Lunds kommun ha ett
synnerligen stort ansvar för bevarande av arten. Lunds Botaniska Förening
föreslår därför att kommunen utvidgar reservaten Fågelsång/Sularpskärret och
upprättar skötselplan med särskild hänsyn till bäckfräne.
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