NATURRESERVAT
Välkommen till Strandskogen!

mindre ekbock
Cerambyx scopolii

Strandskogen är hem för ståtliga skalbaggar,
märkliga svampar och vackra blomster.
Skogen ingår i det stråk av ädellövskog som
växer längs kusten mellan Borgholm och Halltorp. I reservatet ingår också marina miljöer
med frodiga ålgräs- och tångängar.
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Strandskogen är hem för många sällsynta lavar,
svampar och skalbaggar. De pyttesmå lavarna
och vedlevande skalbaggarna kan vara svåra att
upptäcka. Men vissa av svamparna kan du få syn
på! De flesta dyker upp på hösten och många
har fantasieggande namn som olivfjällskivling,
balsamvaxskivling och ringskinn.
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VAR RÄDD OM NATUREN!
Inom reservatet är det förbjudet att

hättmurkla

Morchella semilibera
Bild: N. Johansson
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Reservatsgräns

Våtmark

Vägar
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Parkering

Åker/vall

Gravfält

Vårsvamp. Hättmurkla är en av reservatets
många svamparter. Den trivs i den kalkrika
myllan och dyker upp redan på vår och
försommaren.
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Här är du!

400 m

§ gräva eller dra upp växter eller
växtdelar med rötterna
§ skada eller ta bort växande eller döda
träd, stubbar, bark, grenar, buskar
eller ris.
Det är förbjudet att utan
Länsstyrelsens tillstånd
§ använda landområdet för tävlingseller övningsändamål,
§ använda området för kommersiellt
nyttjande av allemansrätten
§ samla in insekter med fällor som
dödar.
Det är förbjudet att utan samråd med
Länsstyrelsen
§ utföra undersökning eller forskning.

RESERVATSFAKTA

KULTURSKOG
Strandskogen var fram till mitten av 1900-talet en
gles och luckig skog. Dels för att skogen betades,
dels för att bönder var här och hämtade ved och
virke. Under andra hälften av 1900-talet växte
skogen igen. För att återskapa betespräglad skog
har de sydvästligaste delarna restaurerats på senare
år. Målet är en skog med gläntor där ekar och andra
lövträd har tillräckligt med svängrum för att kunna
växa upp till ståtliga trädjättar.

§ inom landområdet framföra
motordrivet fordon
§ ställa upp motorfordon, husvagn
eller släpvagn
§ framföra vattenskoter, hydrokopter
eller liknande farkost
§ tälta mer än högst ett dygn på
samma ställe
§ medföra okopplad hund eller annat
lösgående sällskapsdjur
§ sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch
eller liknande anordning eller göra
inskrift
§ göra upp eld annat än i medhavd grill
eller friluftskök
§ plocka eller skada vedsvampar,
mossor eller lavar

tusensnäcka
märla

tånggråsugga

Naturreservatet Strandskogen bildades 2009 och är 158 hektar stort. Syftet med
reservatet är att bevara och utveckla ett lövskogsområde med naturskogsartad
blandädellövskog, ek-hasselskog och våtmarker. Typiska växt- och djursamhällen
och arter som är karaktäristiska för området ska bevaras. Sällsynta arter ska bevaras
och helst öka för att långsiktigt kunna fortleva. Syftet är också att göra det möjligt för
besökare att uppleva områdets natur och arter samt kulturhistoriska värden.
Markägare: Enskilda
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Havets skafferi och barnkammare. I havet utanför Strandskogen
finns bälten av blåstång och undervattensängar av ålgräs. Här finns
mat och skydd för en stor mängd fiskar, snäckor, musslor och kräftdjur.
Många av havets invånare tillbringar sin första tid i livet bland
tångruskorna och de vajande ålgräsängarna.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kalmar län, (010-223 80 00, lansstyrelsen.se/kalmar)
Kontakt: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Innehållet på denna skylt ansvarar projektet LIFE Bridging the Gap för. Det återspeglar inte
nödvändigtvis Europeiska kommissionens uppfattning. Producerad med ekonomiskt stöd från
Europeiska unionens finansiella instrument Life.

Produktion: Naturcentrum AB 2020. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet.

VÄRDEFULL FÖR MÅNGA

Bor i död ved. Det råder bostadsbrist för småkryp med förkärlek för
död ved. Men här i Strandskogen kan de finna ett hem! Till exempel
mindre ekbock vars larver lever inne i nyligen döda stammar och
grova grenar av främst ek och hassel. Efter 2-3 år kläcks den vuxna
skalbaggen och gnager sig ut i friheten. Då kan man ha turen att se
denna ståtliga, närmare 3 cm långa skalbagge, när den flyger från
blomma till blomma på jakt efter mat.
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Eken är Strandskogens vanligaste trädslag. Här finns
också gott om andra ädellövträd som avenbok, lind
och lönn. Lägg märke till alla gamla och döda träd,
höga stubbar och murkna trädstammar på din väg
genom reservatet. Så här ser det ut i en skog där
träden lever och dör i sin egen takt. Många askar,
almar och ekar har däremot dött i förtid på grund
av trädsjukdomar.

Tidigt på våren, innan lövsprickningen, bjuder
Strandskogen på en färgsprakande blomsterprakt.
Bland gula, blå och vita sippor syns svalört, lungört
och vårärt. Senare på säsongen breder skogsbingel
ut sig i stora bestånd. Murgrönan, som omsluter
de högresta trädstammarna likt en lian, går att se
året om.
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SKOG MED ÄDLA TRÄD

BLOMSTERFÄGRING
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