NATURRESERVAT
Välkommen till naturreservatet Osen vid Saxån
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Småtärna (Sterna albifrons) finns
vanligtvis vid kuster där den
häckar på sandstränderna. Den
kommer till Skånes kuster tidigt
i maj och flyttar söderut redan i
juli-augusti. Den flyger snabbt och
knyckigt och är ganska högljudd.
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Inom naturreservatet
Osen vid Saxån råder
beträdnadsförbud under
månaderna april, maj, juni
och juli.
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Strandängarna är flacka och på sina ställen
blöta. Havet utanför är långgrunt. Vid högvatten
svämmar havet och sötvatten från Saxån ut över
marken och bildar de tydliga, ibland vattenfyllda,
skonorna. Dessa syns tydligt som fördjupningar i
marken från fågeltornet, dit man kan gå även när
beträdnadsförbud råder.

Grönling (Barbatula barbatula), ”den lille skäggige”, lever
en ganska undanskymd tillvaro där den ligger på botten
och lurar på insektslarver och små kräftdjur. Den blir cirka
15 cm lång. Den förekommer naturligt huvudsakligen i
skånska åar med rent vatten som Saxån.
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Den långgrunda Lundåkrabukten med sina
sandrevlar och de välbetade ängarna gör att
många vadarfåglar som tofsvipa och skärfläcka
finner både häcknigsplatser och föda. Under
flyttningstider rastar många småvadare här, även
sådana som häckar i nordligare trakter.
Den lugnflytande Saxån är mycket fiskrik med
arter som abborre, gädda, id och öring. Fisket är
populärt och ger fångster av grov fisk. Här finns
också många arter av små fiskar som elritsa,
sandkrypare och bäcknejonöga, alla med krav på
god vattenkvalitet.

Tofsvipa (Vanellus vanellus) är lätt
att känna igen på sin långa nacktofs.
Den flyger ofta till synes planlöst
med kast och dykningar och låter
ganska upprörd med rullande skrin.
De nykläckta ungarna är små, väl
kamoflerade och nästan omöjliga att
upptäcka även i kort gräs.

Gravänder (Tadorna tadorna) tycker om sumpiga,
långgrunda, stränder. De häckar i håligheter som övergivna
kaningryt, husgrunder, kvarglömda trälådor, eller i nödfall
under täta buskage.
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Här är du

Häljarp
Skörbjuggsört (Cochlearia
officinalis) kan man finna
vid steniga havsstränder,
så även här. Namnet
kommer av dess tidigare
medicinska användning
som förebyggande eller
botemedel mot just
skörbjugg.

Fiska får man göra om man löst fiskekort, dock
inte under den tid beträdnadsförbud råder.
I fredningsområdet för fisk i
havet utanför ån råder dessutom
fiskeförbud från den 15 september
till den 30 april.

Naturreservatet Osen vid Saxån omfattar cirka 60
hektar land. Syftet med reservatet är att skydda
fågellivet och bibehålla de betade strandängarna.
Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av
skyddadeområden, Natura 2000.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane
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Naturreservatet Osen vid Saxån består nästan
uteslutande av välbetade strandängar. Den
fiskrika Saxån rinner ut i havet här. Namnet
Osen visar att ån har två åmynningar, os.

Skärfläcka (Recurvirostra
avosetta) använder sin
speciella näbb för att
rota efter småkryp på
de grunda stränderna
och sandbankarna i
Lundåkrabukten. Det är
den uppåtböjda näbben
som gett upphov till den
graciösa fågelns latinska
namn.

