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Naturvärdesbedömning
Djuröns naturreservat ligger på en udde och hyser en mycket varierad natur med
ekhagar, strandängar, lundområden, en alsumpskog och grova ädellövträd. Det
utomordentligt höga naturvärdet motiveras med förekomsten av ett stort antal gamla
lövträd och en havsstrandäng med representativ karaktär. Gamla mulmekar och en
hel del död ved gör området intressant för sällsynta skalbaggar. Floran i området är
rik med lundarter som svart trolldruva, nästrot, ormbär och underviol samt
hagmarksarter som t ex svinrot och kattfot. Kryptogamfloran visar upp sällsynta
arter som blekticka, oxtungsvamp, kandelabersvamp, blyertslav, gammelekslav och
skärelav. Havsstrandängen på sydöstra Djurön är mycket representativ och av högt
bevarandevärde. Reservatet är föreslaget av Naturvårdsverket att pekas ut som ett
Ramsarområde enligt den internationella våtmarkskonventionen. Djuröns
naturreservat ingår även i det Europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000
och är av nationellt intresse för naturvården.
Beskrivning
Djuröns naturreservat ligger en mil nordost om Norrköping, vid Bråvikens södra
strand. Miljön är varierad med torra ekhagar, lundmiljöer, en liten alsumpskog och en
mycket fin havsstrandäng. Djurön avsattes som naturreservat 1999 och ingår även i
det Europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000.
Den torra ekhagmarken på Vaxholmen, Djuröns nordostudde, ligger på moränmark
med uppstickande hällar. De många ekarna är gamla och grova. Mulmträd och död
ved är intressant för den lägre faunan med bl a blanksvart trädmyra. I håligheter
finner man spår av skalbaggar av slaktet bladhorningar. Träden växer ganska tätt,
men vid stranden och intill hällmarker är ekstammarna välexponerade. Buskskiktet är
sparsamt med enstaka slån, nypon och en. Kryptogamfloran uppvisar arter som de
missgynnade svamparna blekticka och oxtungsvamp samt ekticka. Man finner även
den sårbara laven gammelekslav och brun nållav. På vackra hällmarkstorrängar och i
hagmarken finns bl a svinrot, kattfot och nejlikrot.
Väster om Vaxholmens ekhage finns en ek- hassellund. Eklunden har genomgående
imponerande grova ekar som står glest. Däremellan växer tätt med hägg och hassel.
Även grova björkar finns i den mullrika jorden. I fältskiktet trivs flertal exklusiva
lundväxter med arter som svart trolldruva, desmeknopp, nästrot, ormbär, underviol,
blåsippa, svinrot, nejlikrot och stinksyska. Området hyser även hänsynskrävande
kryptogamer som blyertslav, kandelabersvamp och blekticka.
Mellan hagen på Vaxhomen och lunden finns ett litet alkärr. Närmast eklunden växer
grövre al. Kärret är i stort orört. Här finner man stor fladdermus samt örterna
bäckmärke och skärmstarr.
På Djuröns sydöstra sida ligger en betad, välzonerad större havsstrandäng innanför
ett brett bälte med bladvass. Innanför vassen dominerar blåsäv och här växer även
agnsäv, krypven, strandmynta och äkta förgätmigej. Längre in vidtar en lägre, mer
betespåverkad, vegetation med salttåg och krypven. I norr förekommer de
karaktäristiska tuvorna på landstranden, som orsakas av gul tuvmyra. Här finns
hävdgynnade arter som strandkrypa, gulkämpar, dvärgarun, havssälting och
ormtunga. På den torrare delen av ängen hittar man mycket rödsvingel,

smultronklöver samt inslag av strandrödtoppa och den mindre vanliga svartkavlen.
Mot fastlandet inramas strandängen av en bård av grova ekar.
Åtgärder och bibehållande av värden
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. Området ska
skötas enligt den fastställda skötselplanen för naturreservatet.

