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Stortallaren

aturreservatet består av grunda havsvikar,

är viktiga rast- och häckningsplatser för fåglar. Den här miljön är också bra för
en rad sällsynta växter. Utan betesdjuren skulle markerna växa igen och många
fåglar och blommor försvinna.
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lågväxt ört som växer på leriga havsstränder.
Gåsört har kramplösande egenskaper och
såldes förr på apotek.

Skräntärna (Hydroprogne caspia), den största av alla tärnor,
dyker från hög höjd och fångar bytet med stor träffsäkerhet.
Häckar i Östersjöområdet och övervintrar i Västafrika.
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Welcome to Strandstuviken
Strandstuviken Bay is one of the most

Sörmlandsleden passerar genom den norra delen av

reservatet vid Strandstuvikens camping- och badplats.
En slinga på åtta kilometer leder bland annat till det
närbelägna naturreservatet Linudden. Drygt en kilometer
västerut ligger också Janstorpskogens naturreservat.
Följer du grusvägen söderut kommer du snart till ett
fågeltorn med fin utsikt över vattnet och en av de stora
strandängarna.

farinosa) föredrar
fuktiga miljöer med
kort växtlighet och
gynnas av både bete
och slåtter. Majvivan,
som blir mellan 3 och
20 centimeter hög,
blommar under våren
och försommaren.

1000 m

Bläsand (Anas penelope) lever som vuxen nästan bara av vegetarisk kost
som den hittar under vattenyttan eller längs strandkanten. Fågeln häckar
långt uppe i norr, men rastar under vår och höst vid sjöar och kustområden.

important areas in Södermanland County
for migrating birds. Many birds pause here to eat
and rest during their spring and autumn migrations.
Some also come here to feed their young. Around
250 different species have been observed.
The shallow waters of the coastal bays and the
broad shoreline meadows are important not only for
birds. They also provide habitats that are favourable
for a number of rare plant species.
The meadows are grazed for the benefit of birds
and ground flora. Otherwise they would become
overgrown.

Var rädd om naturen!
Utöver generella regler vid vistelse i skog
och mark är det i reservatet förbjudet att:
§ ta bort eller skada fasta naturföremål eller skada
marken;
§ gräva upp växter eller skada vegetationen;
§ tälta eller ställa upp husvagn;
§ göra upp eld;
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§ framföra sjöskoter eller annat motordrivet fordon;
§ framföra båt med högre hastighet än 5 knop i Strandstuge- och Snäckvikarna innanför en linje från Björnudden över Våmedet till Tallargrundet;

Life Coast Benefit

§ bedriva fritidsfiske inom motsvarande område som
ovan under tiden 1 april till 31 oktober;
§ under tiden 1 april till 30 september beträda det
område som på kartan, tillhörande reservatsbeslutet,
utmärks med en gul linje (fågelskyddsområde);
§ medföra hund som inte är kopplad.
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Stjärnholmsviken

•

också värdefulla för många växter. Under våren skimrar
de i rosa av majviva och senare kommer sumpgentiana,
gåsört och flera sorters gräs.
Även nere på bottnen i havsvikarnas grunda varma
vatten är det fullt av liv. Denna mosaik av såväl blottad
sand som områden bevuxna med olika kärlväxter och
alger är en viktig miljö för smådjur, fiskar och yngel.

Betade strandängar. De grunda havsvikarna och vidsträckta strandängarna

Snäckviken
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Strandängarna har stor betydelse för fågellivet, men är

Stortallaren
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vidsträckta strandängar och stora vassar.
Längre in mot land finns det också
skogsområden med gamla grova
ekar och tallar.
Tar du en promenad i reservatet hör
och ser du fåglar överallt. Korp, häger,
mindre strandpipare och gravand tillhör de arter som häckar i området.
I den inre delen av Strandstuviken
rastar många skräntärnor och under
flyttningstiderna är det gott om andfåglar och rovfåglar. Har du tur kanske
du får se en havsörn som jagar över vattnet
eller seglar högt upp i luften.

Strandstuvikens naturreservat ingår i EU:s nätverk av särskild skyddsvärd natur, Natura 2000. Skylten är producerad med ekonomiskt
stöd från Europeiska unionens finansiella instrument Life.

PRODUKTION : JG MEDIA 21

Strandstuviken är ett av Sörmlands viktigaste
områden för flyttfåglar. Här stannar många fåglar
för att äta och vila under vår och höst. En del
kommer också hit för att föda upp sina ungar.
Totalt har omkring 250 olika arter observerats.

