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BERGET BLEV TILL SAND
Hur sand blir till är en lång historia. Sandkorn
är rester av bergkedjor som under miljontals år
brutits ner till block, sten, grus och slutligen till
millimetersmå sandkorn. Kvarts och fältspat är
några av de hårdaste byggstenarna i berget och de
vanligaste mineralen i sand. Kvarts gör sanden vit
och fältspat ger den en brunare färg.
SAND KAN BLI TILL GLAS
Ren kvartssand är en av huvudingredienserna i
glas. För att glas ska bildas naturligt måste sanden
bli mer än 1800 grader varm. Det kan hända när
blixten slår ner.
KORN SOM HOPPAR I VINDEN
När det blåser mer än tio sekundmeter börjar
de små sandkornen virvla upp i luften. Riktigt
små sandkorn kan blåsa iväg långt men de större
hoppar bara fram över marken. Kornen stoppas av
hinder eller faller till marken i lä från vinden bakom
en grästuva eller en sandkulle. På så sätt byggs
sanddyner upp, sandkorn för sandkorn. I dynerna
finns inga stenar, flygsand är ett av naturens mest
välsorterade material.

PARADIS FÖR
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värmeälskande grävare

Sand är en ogästvänlig livsmiljö för många djur och
växter. Inget vatten, lite näring och så mark som
bara rasar. Men för de värmeälskande grävarna, ett
småkrypsgäng som älskar sand, är det här en perfekt
boplats.
SANDEN SOM BOPLATS
Har du gått barfota på en sandstrand en solig
sommardag? Då vet du också att sanden kan bli
väldigt varm. Det gillar värmeälskande djur.
I sanden har de också lätt för att gräva sina bon.

SANDJÄGARE – LÅNGBENTA
SPRINTERS
Sandjägarna är super
snabba rovdjur. På långa,
kvicka ben och med hastiga
flygningar jagar de fram över
sanden i jakt på myror och andra
småkryp. Även larverna är rov
djur. De lurpassar i hål i marken
och fångar småkryp som kom
mer i närheten.

GRÖN SANDJÄGARE

Apalus bimaculatus

ROVSTEKLAR – INSEKTER MED STING
Ett infångat byte får ett snabbt och förlamande stick
från rovstekelns vassa gadd. Bytet släpas mödosamt
hem till boet, en underjordisk gång som grävts i
sanden. Här lägger rovsteklarna sina ägg på bytet och
precis som hos vildbina kläcks larverna mitt i maten
en tid därefter.

Cicindela campestris
Green Tiger Beetle

SINGLAR I SANDEN
Sandbin, solbin och byxbin är några av sandmar
kernas alla vilda bin. De allra flesta lever ensamma i
motsats till honungsbin som bildar stora bisamhällen.
Vildbina har en gadd men precis som humlorna är de
”fredliga” och sticks bara i självförsvar.
VILDBINA – SANDENS HJÄLTAR
Alla humlor och bin är till stor nytta i naturen och för
oss människor. De är viktiga pollinatörer och utan
deras idoga gratisarbete skulle skördarna av frukt,
bär och grödor bli betydligt mindre. Bin och humlor
behöver blommande örter, buskar och träd. Sälgar
gillas särskilt mycket. De blommar tidigt och för
många vårpigga bin är sälgens pollen och nektar den
första måltiden efter vinterdvalan.

BIBAGGE

BIVARG

Philanthus triangulum
European Beewolf

Bivargen är en rovstekel som är förklädd till ett bi. Den
är specialiserad på att fånga honungsbin. Förklädnaden
gör att bina inte anar oråd och bivargen kan i lugn och
ro välja ut sitt byte.

PARASITER
Varför bygga sitt eget bo och skaffa mat
på egen hand när du kan snylta – parasitera –
på andra? Bland de sandlevande småkrypen finns
många parasiter, till exempel bibagge, de vackra
guldsteklarna och många olika arter av gökbin.
Bibaggens larver parasiterar på vårsidenbin. När lar
verna kläckts, letar de upp vårsidenbiets underjordis
ka bo. Där äter bibaggelarven upp både matförrådet
av pollen och nektar och biets ägg och larver.
MYRLEJON
Myrlejonet är den skräckinjagande larven av en fin
liten slända – myrlejonsländan. Larven fångar sitt
byte med hjälp av en fallgrop den grävt i sanden. Att
bytet ofta är en myra hör man på namnet. När myran
ramlat ner i gropen har den svårt att ta sig uppför de
sandiga slänterna. Blixtsnabbt fångar myrlejonet in
myran med sina kraftiga käkar där
den sitter i botten av gropen.

SPENSLIG SANDSTEKEL
Ammophila sabulosa
Red-banded Sand Wasp

Många vildbin lever i gångar i sanden. De lägger ägg på
bollar av pollen, som de samlat i en kammare i slutet av
varje gång. När larverna kläckts kan de genast hugga in
på maten som redan är framdukad.

MYRLEJON

Myrmeleon sp.
Antlion

Den spensliga sandstekeln är ett kräset kryp. Som larv
äter den enbart fjärilslarver som fångas och bedövas av
föräldrarna.

SANDMARKERNAS

historia

Här intill berättas de sandiga markernas historia.
Det är en berättelse om liv och rörelse och
om ett landskap i ständig förvandling,
skapat av naturens och människans krafter.

”D

å vi kommo på orten, funno
vi all denna lukten härröra av
blommorna på en nejlika, som vi aldrig
sett upp i landet, men råkade den sedemera här i Skåne på alla sandfält och
besynnerligen ibland flygsanden så allmänt som det gemenaste ogräs.”
Linné 1749

VÅRA SYDSVENSKA SANDMARKER tillhör norra Eu
ropas mest artrika, men också mest hotade, natur
miljöer. De senaste 200 åren har forna öppna sanddy
ner och sandfält planterats med tall, odlats upp eller
bebyggts. Sandälskande djur och växter har trängts
undan till små områden där öppen sand fortfarande
finns kvar.
MEN ÄN LEVER HOPPET för sandmarkerna och de
ras invånare. I projektet Sand Life restaureras några
av de mest värdefulla sandmiljöerna i södra Sverige.
Igenväxta marker öppnas upp så att de blir mer lock
ande för såväl besökare som sällsynta växter och
djur.

Det växt- och djurliv som har
myllrat i sydsvenska sandmarker är
hotat och behöver hjälp.
I detta EU-projekt restaureras
igenväxta sandmarker i Skåne,
Halland och på Öland.
Sanden ska öppnas upp igen för
både människor, djur och växter.
Det här och elva andra utemuseer
finns på områden som ingår i
projektet.

P
DET GAMLA ODLINGSLANDSKAPET. De sandiga jordarna är lättbrukade och
har använts länge. Byarna låg ursprungligen tillsammans med åkrar och ängar
(inägor) på de bästa jordarna. På de magrare sandmarkerna bortom inägorna,
släppte bönderna ut sina betesdjur. Ibland plöjde man upp tillfälliga åkrar på
dessa utmarker. Här hämtade man också tång, grästorv och sand. För att för
bättra betet brändes markerna av med jämna mellanrum.
I det gamla jordbrukslandskapet fanns gott om sandblottor med varm öppen
sand och ett rikt växt- och djurliv. Citaten från 1700-talets Skåne och Halland
här på skylten ger en målande bild av mångfalden.

DET IGENVÄXTA LANDSKAPET. Planterade tallskogar, igenväxande buskmar
ker och fritidshusbebyggelse har ersatt de forna öppna sandhedarna. Många
av dagens betesmarker är hårt betade med en tät grässvål utan sandblottor
och blommande örter (gammal text enl. önskemål från Gabrielle (?) som stäm
mer dåligt med bilden där betesmarkerna snarare är igenväxande = dåligt beta
de). På sanddynerna invid havet växer sly, gräs och ogenomträngliga buskage.
I det igenväxta landskapet lever många sandmarksspecialister på utrotningens
brant.

RESTAURERING OCH SKÖTSEL. Under 2000-talet har sandmarkernas unika och
hotade värden uppmärksammats. På många platser öppnas dynerna upp, främ
mande trädslag avverkas, det röjs och skapas luckor i den täta skogen. Forna sand
hedar restaureras och betas på nytt. Målet är att skapa varm öppen sandjord –
grunden för sandmarkernas unika växt- och djurliv – och en rikedom av örter med
pollen och nektar för vildbin, fjärilar och andra småkryp. Tillgängligheten för besö
kare förbättras också genom information, vandringsleder och rastplatser.

å flygsandfälten fanns ”ett sådant
antal af gräs och örter, träd och
buskar oberäknade, att de vida öfvergår hvad som finnes på tämmeligen
bördiga ängar”.
Lars Montin 1768 om halländska sandfält
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SANDNEJLIKA

Dianthus arenarius

Barnen här
intill har hittat
några riktigt spännande
djur i sanden. Gå på

SMÅKRYPSJAKT
du också! Det kräver tålamod och
lite tur – men gör ett försök!
Hur många olika
småkryp hittar du?

FJÄLLIG STJÄLKRÖKSVAMP
Tulostoma squamosum

HEDPÄRLEMORFJÄRIL
Argynnis niobe
Niobe Fritillary

RANDIGT BYXBI
Dasypoda hirtipes
Engelskt namn

SANDSKRUVMOSSA
Syntrichia ruraliformis

GRÖN SANDJÄGARE
Cicindela campestris
Green Tiger Beetle

KÄRINGTAND

Lotus corniculatus
Common Bird’s-foot-trefoil

Sand is an inhospitable environment for most
plants and animals – no water and virtually no nu
trients in an unstable and constantly shifting landscape.
For many insects, however, warm sand that is easy to dig in
offers the perfect home. This is the realm of the heat-loving
diggers and burrowers – wild bees, long-legged tiger beet
les, predatory digger wasps and parasitic insects that lay
their eggs in the nests of another species.
The sandy grasslands have a long history of life and mo
vement created by the forces of nature and mankind. The
areas of sandy soil that fringe the coastline were used by
early farming communities. The land closest to the farms
and villages was used as fields and meadows, while farmers
let their animals graze outside the villages. This was also
where people collected wood and timber, seaweed and
peat. To improve the quality of the pasture, the land was
burned at regular intervals. These old agricultural tradi
tions created large, open, sandy grasslands in the country
side. Over the past century, however, much of this ancient
landscape has disappeared beneath forests, cultivated
fields or concrete. This has led to a dramatic decline in di
versity for sand-dwelling plants and animals. To reverse this
state of affairs a number of the sandy grasslands will be
restored. The Sand Life project will open up overgrown are
as to make them more accessible for both people and rare
plants and animals.
On the sign you can see some of the species that live in
sandy habitats. Not all of them can be found right here, but
one thing you can be sure of is that these surroundings are
home to a unique variety of plants and animals.

andbergen kommo till, just då man
skulle taga av vägen ifrån landborgen, åt en by som heter Byrum. Här
var hela trakten av mer än 1/4 mil överhöljd av sand. Dessa Byrums sandberg
voro dock en så höga som Grankulla
sandberg, dem vi i morros sågo.
Linné, Ölands norra udde,
18 juni 17xx

www.sandlife.se
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