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Labro Ängar

Labro Ängar
Labro Ängar ligger i utkanten av
Bryngelstorp, öster om Nyköping.
Parkering finns.
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Produktion: Nyköpings kommun. Illustrationer: Alberto Castro.
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40 000 ex. Österbergs Tryckeri 2006.
Foldern är resultatet av ett
samarbete mellan Nyköpings
kommun och Nyköpings
orienteringsklubb. Foldern har
tagits fram tack vare det statliga
stödet till lokal och kommunal
naturvård.

LAB RO ÄNGAR

Nyköpings Orienteringsklubb har
omkring 400 medlemmar i alla
åldrar. Klubbstugan ligger vid
Ekensberg (infart från väg 223,
Svärtavägen) tfn 0155-28 85 55.
I augusti varje år arrangerar Nykö-

pings orienteringsklubb Nyköpings
största motionsevenemang »Jogga
Jorden Runt« .
Naturreservat avsätts för att bevara
och vårda områden med värdefull
natur och för att trygga tillgången
på mark för friluftsliv. Lantbrukaren Roland Blomstedt ansvarar
för hävden, som finansieras med
EU-stöd.
Labro ängar ägs och förvaltas av
Nyköpings kommun.

N Y KÖ P I N G S KO M M U N

Välkommen till Labro Ängar
Labro ängar ligger på en udde i Sjösafjärden och
bildar ett av de förnämsta naturområden inom
Nyköpings kommun. Här finns vackra vyer
tillsammans med varierade naturtyper i strövvänliga
miljöer. Området innehåller många sällsynta och
skyddsvärda arter.

Brun kärrhök
använder gärna de
öppna markerna
runt Sjösafjärden
som jaktmarker.

På grund av svagt betestryck och upphörd hävd under
senare delen av 1900-talet har tidigare öppen betesmark
vuxit igen.
Dagens Labro är en blandning av välhävdade naturtyper
ex havsstrandängar, naturbetesmark och lummiga
skogsbackar med blandskogslund eller hassellund.
Stora restaureringsåtgärder har gjorts och sker fort
löpande. I de gamla betesmarkerna återfinns många riktigt
grova ekar som kräver sol för att överleva. Andra skogslundar i området får fortsätta att utvecklas fritt eftersom
de innehåller många vedsvampar, lavar och insekter
kopplade till döende eller döda träd.
Slåtterängarna får vara orörda till mitten eller slutet på juli
då slåttern sker. Efteråt släpps kor av rasen charolais in
på efterbete. Betesmarken och vissa skogspartier betas
under hela sommaren, från maj långt in i oktober.
En hage som hålls välbetad från senvår till höst ger ett
näringsrikt bete nästkommande säsong, samtidigt som
artrikedomen i djur och växter ökar.

Det myllrar av insekter på Labro ängar. De betade hagarna och
slagna ängarnas artrika flora gynnar fjärilsfaunan. Nära hälften
av landets tusen arter storfjärilar har setts på Labro ängar.

Labro ängar ger dig fina möjligheter till naturupplevelser
alldeles intill tätorten. Du bör som besökare uppträda
hänsynsfullt. Särskilda föreskrifter finns anslagna vid
reservatet – var mån om att följa dem.

Blomsterprakt

Nu är havsörnen en
vanlig syn över Labro
ängar.

I Labros traditionella slåtteräng finns många välkända blommor
som solvända, liten blåklocka, gullviva, kattfot och jungfrulin.
Här finns sällsynta eller hotade arter, t.ex. smörbollar eller tidigt
blommande fältgentiana.

Fågelliv
I reservatets östra del ligger ett högt fågeltorn, varifrån man har
en enastående utsikt över hela Sjösaviken. Totalt har ca 190
arter observerats här och ca 70 arter häckar regelbundet. Bland
dem kan nämnas sothöna, enkelbeckasin, skäggdopping,
hornuggla, skäggmes samt mindre hackspett.

• Bär och matsvamp får du gärna plocka här,
men blommorna får du bara titta på!
• Hunden får gärna följa med in i naturreservatet
om den är kopplad.

Labro ängar är ett av Södermanlands artrikaste områden när
det gäller växter. Över 400 arter av örter, gräs och ormbunksväxter har hittats här. Hävden, närheten till havet, olika
fuktighets- och näringsförhållanden samt förekomst av kalk i
marken gynnar artrikedomen.

Ett kulturlandskap med mångfald

Runt år 1900 var största delen av ängsmarkerna upp
odlade till åker. Tidigare ängsbackar blev betesmark.
Översvämningsmarkerna brukades fortfarande som äng
med efterbete.

Tänk på att

Solbelysta gamla ekar och död ved är viktiga miljöer för
insektsfaunan. Murkna ihåligheter i träden gynnar vedinsekter
och där trivs även bålgeting.

Labro ängar utgör det perfekta området för
rekreation och naturupplevelse i alla åldrar.

På 1600-talets slut var Labro en arrendegård under Sjösa.
Åkrarna var små och marken betades eller nyttjades som
äng. På utmarken gick betesdjuren lösa.

Insektsmyller

På öppen mark kan man se kungsängslilja, en art som
planterades in här för några decennier sedan.

• Ta gärna med matsäck vid
utflykten, men gör inte upp
eld i reservatet och tänk på
att ta hem allt skräp.
• Kreaturen som betar i
området är lugna och vana vid
folk, men stör dem inte.
• Under våren och
försommaren är de häckande
fåglarna känsliga för störning.
Undvik att gå på de fuktiga
strandängarna under perioden
1 april till 15 juli.

På våren är de näringsrika stränderna populära rastplatser för
simänder, även årta och snatterand ses regelbundet. Vadar
fåglarna finner mat från vattenbrynet och på de nedbetade
strandängarna.
På senhöstarna och under vintern
uppträder stora ansamlingar av
vigg. Bergand, storskrake samt
salskrake ses även i viken. Rovfåglar som havsörn, fiskgjuse och
brun kärrhök flyger ofta över
reservatet.
Troligtvis har fiskgjusen
minskat något i området
p.g.a. så mycket havsörn.

Lungörten gynnas
av att hagmarker
växer igen till
skogslundar.

En vacker dag i
maj får du kanske
se hundratals
kungsängsliljor på
ängarna.

På Labro Ängar
häckar ca fem par
enkelbeckasin
per år.

Smörbollar eller
daldockor växer helst
på öppna, fuktiga
ängar. De är fridlysta
i hela länet.

