ØLENE

Øle Å

Danmark er et vigtigt knudepunkt på
trækruterne for millioner af svaner, gæs,
ænder og vadefugle. For at beskytte
vandfuglene imod jagt og anden forstyrrelse under deres ophold i Danmark er
der etableret et netværk af natur- og
vildtreservater. Her har fuglene fred til at
raste og søge føde.
Om reservatet
Ølene Vildtreservat er et af Bornholms
største vådområder på ca. 120 ha. Ølene
blev fredet i 1 942, og der er ingen adgang
til vildtreservatet. Dog kan næsten hele
området iagttages fra vejen på mosens

østside og fra de 3 fugletårne, hvoraf det
sydvestlige er brugervenligt for kørestole
og barnevogne. Vildtreservatet er en flad
skålformet lavning beliggende 110 meter
over havets overflade, og her udspringer
også Bornholms længste å – Øleå. Navnet
Ølene kommer af ordet ”øl”, som betyder
kilde eller vandløb.
Området fremstår i dag som et skovomkranset eng- og moseområde samt en
sø. Søen er temmelig lavvandet, men om
vinteren kan store dele af reservatet være
oversvømmet.

ÅkererPlantage
Blomsterrigdommen i Ølene
stor og
omkring 200 arter er fundet her. En stor
del af mosen er bevokset med hvas
avneknippe, som er sjælden i resten af
Danmark. Her vokser også planter som
orkideerne sump-hullæbe, bakke-gøgelilje
og kødfarvet gøgeurt og ikke mindst
melet kodriver, som sammen med hvas
avneknippe indikerer, at vandet i Ølene er
kalkholdigt.
Naturplejen udføres af kreaturer, som
afgræsser området og vegetation, som
krat og småbuske, bliver indimellem slået.
Fuglene
Reservatet fungerer som yngleområde for
et stort antal fuglearter. De mest almindelige er gråand, grågås, vibe, blishøne,
bynkefugl, rørspurv, engpiber og dobbeltbekkasin. Rørhøg, rødrygget tornskade
og ikke mindst tranerne, som med deres
trompeteren gør alle opmærksomme på
deres eksistens, yngler også i Ølene.

Grågås med unger.

I skoven rundt om mosen kan man være
heldig at iagttage en besøgende havørn
og musvågerne synes små i sammenligning. Ravnene skratter, når de parvis
krydser Ølene.
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Særlig værdifuld natur
Ølene Vildtreservat indeholder
særlig værdifuld natur og er derfor en
del af Natura 2000, som er et netværk
af beskyttede naturområder i EU.
En naturplan for området sikrer, at
myndigheder og lodsejere drager
omsorg for områdets naturtyper samt
plante- og dyrearter.
Læs mere om vildtreservater og Natura
2000 på www.naturstyrelsen.dk
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Jagt forbudt
Færdsel med hund eller skydevåben
er kun tilladt på offentlige veje og stier.
Fugletårn

Parkering

Reservatgrænse

I træktiden raster en del vandfugle i reservatet. Det er muligt at iagttage spidsand,
pibeand, sædgås og sangsvane. Især i
forårssæsonen raster både aftenfalke og
lærkefalke. Om efteråret kan man opleve
”sort sol”, når stærene samles for natten.
Begrænset adgang
Al færdsel er forbudt på Miljøministeriets
arealer (skraveret med rødt på kortet).
Færdselsforbuddet skal sikre reservatets
fugleliv mod forstyrrelser. Jagt er forbudt i
hele reservatet. Se endvidere kortet.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk
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