NATURRESERVAT
Välkommen till Björnö!
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Naturreservatet är en del av herrgårds
landskapet kring Björnö slott. Här kan
du vandra bland gammelekar och njuta
av de betade markernas blomsterprakt.
För den specialintresserade finns säll
synta skalbaggar och lavar att upptäcka!
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Björnö

Smedjevik

Åbyån
Oxhagen
Bruket

brun kärrhök

Färgat av blomster
Såväl på strandängarna som i hagmarkerna finns
en rik, betesgynnad flora. Mängder av gullvivor
färgar markerna gula om våren. På försommaren
blommar Adam och Eva, en orkidé som har
antingen gulvita eller rosa blommor. Under sensommaren och hösten blommar ängsvädden, en
växt som lockar till sig många fjärilar och andra
insekter.
Trädinvånare
I reservatets ekhagar finns många gamla, ihåliga
träd med skrovlig bark. Träden är hem för en
lång rad sällsynta lavar och skalbaggar. Till
områdets rariteter hör läderbaggen, en akut hotad
skalbagge som lever i trädens håligheter. Även
träd som dött är värdefulla för många organismer
som till exempel tickor.

Brun kärrhök glidflyger över vasshavet
med högt ställda vingar, på jakt efter smådjur. Fågeln till vänster är en hane, den till
höger är en hona.
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gulkämpar

Plantago maritima
Bild: N. Forshed
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strandkrypa

Lysimachia maritima
Bild: N. Forshed

På reservatets välbetade strandängar växer många lågvuxna
örter som till exempel strandkrypa och gulkämpar.

läderbagge

Osmoderma eremita
Bild: N. Forshed

gullviva

Primula veris
Bild: N. Forshed

Adam och Eva

Dactylorhiza sambucina
Bild: N. Forshed
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Rafshagsviken

Doftar det läder vid en trädstam har
du funnit läderbaggens hem! Under
soliga sensommardagar kan man
med lite tur se denna stora skalbagge
krypa runt på trädstammen. Läder
baggens larver lever i mulmen inne i ihåliga
trädstammar där den livnär sig på den murkna veden.
Larvens spillning är upp till 8 mm lång och har en mycket
karaktäristisk form som liknar pellets.
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Information
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Parkering
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Väg

Ekhagmark

Kalmarsundsleden

Öppen mark

Bebyggelse

Våtmark

Fornlämning

Syftet med naturreservatet är att skydda och genom skötsel vidmakthålla ett odlingslandskap med ekhagmarker med gammal ek
och betade havsstrandängar, bevara områdets hotade, sällsynta
och hänsynskrävande vedlevande arter knutna till ek samt att ge
möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning i orörd
natur.
Areal: 103,5 ha varav 100,8 ha landareal
Beslutsår: 1998
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län,
tel. 010-223 80 00, www.lansstyrelsen.se/kalmar
Området ingår i EU:s nätverk av skyddade naturområden, Natura 2000.Skylten är
framtagen med ekonomiskt bidrag från Europeiska unionens finansiella instrument Life.

Produktion: Naturcentrum AB 2016.

Strandängar och hagmarker
Du befinner dig på Björnö, en halvö som sträcker
sig ut i Kalmar sund. Ner mot Rafshagsviken
breder öppna, betade strandängar ut sig. Kring
Åbyåns mynning dominerar breda vassbälten. In
mot land vidtar vackra hagmarker med gamla,
vidkroniga ekar.

Circus aeruginosus
Bild: N. Forshed

