Resume
Natura 2000 område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø
Områdebeskrivelse
Habitatområdet, der strækker sig fra Jersie Strand i nord til Ølby Lyng i syd, består af revlerne
Staunings Ø og Ølsemagle Revle, en lagune og på landsiden af denne, strandenge.
Områdets karakteristiske revler og vegetation er forholdsvis unge. Ølsemagle Revle og Staunings Ø er dannet ud fra nedbrudt materiale som havet i dette århundrede har aflejret i den
rolige, indre del af Køge Bugt. På grund af strøm og vind er aflejringen sket et godt stykke ude
i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og sidenhen som en revle.
Hele den marine del af habitatområdet, lagunen, revlerne og det meste af strandengene er
desuden udlagt som et vildtreservat med forbud mod jagt, samt færdsel i perioder i dele af
området.

Vigtigste naturværdier
Området er et af de sidste steder i Køge Bugtområdet med veludviklede lagunedannelser og
større naturlige strandengsområder. Klitterne på revlerne er meget begrænsede i areal, men
er ikke desto mindre væsentlige, idet der kun pletvis er forekomst af klitter ved Øresundskysten. Den marine del udgør størstedelen af habitatområdet.
Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og
ferskvandsområder. Området er en kendt og værdifuld fuglelokalitet, både hvad angår ynglefugle og fugle på træk.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Mange af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af
atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Flere steder er der problemer som følge af tilgroning pga. manglende afgræsning eller forringet vandudskiftning. Desuden er invasive arter
og færdsel en trussel for naturværdierne flere steder i området.

Målsætning
Det overordnede mål for området er at sikre gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper
knyttet til marin natur; kystnatur og mindre områder med tør hede og surt overdrev.
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Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst
Herunder bekæmpelse af invasive arter
Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger

Undersøges nærmere

Ikke
anvendt

X
X

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet
(fx stenrev og skovnatur)

X

Reducere forstyrrelser
Fx færdsel, sejlads og jagt
Forbedring/sikring af levesteder
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer
eller større fouragerings- eller yngleområder

Mindre
omfang

X
X

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved
rydning af opvækst og drift (græsning og/eller høslet) af naturtyperne samt sikrer større gennemstrømning og vandskifte i lagunen. Både for lagunen og for bugten skal der ske en reduktion i tilledningen af næringsstoffer. Desuden skal der på de terrestriske naturtyper gennemføres en indsats over for invasive plantearter.
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