!
Ò
"
i

Grillplats
Parkering

´

Fågeltorn

!
A
A
!

Begränsad framkomlighet
Lättframkomlig
Cykelväg

Siesjö

Våtmarksled

Våtmarksled

Vandringsled
Lättframkomlig

A
!

Begränsad framkomlighet
Naturreservat

Ò
!
A
!

"
i

Ò
!

E22
0

125

250

500

750

© Sölvesborgs kommun, Lantmäteriet

1 000 [m]

solvesborg.se

Siesjö våtmarksled
Siesjö våtmarksled leder dig på spångar ut i vassen. Från fågeltornet har du fin
utsikt över fågellivet och sjön som ligger inbäddad i ett mosaiklandskap med
strandskogar, ädellövskogar och öppna betesmarker.
Området har mycket höga naturvärden. Drygt 180 fågelarter har observerats vid sjön, varav cirka 80 kan räknas
som häckande arter. Stora mängder sträckfåglar rastar på
och vid sjön. Reservatet omfattar den östra halvan av Siesjö
med markerna öster och söder om sjön. Länsgränsen
mot Skåne går mitt i sjön och längs Sissebäck, som rinner
söderut och ut i havet.

Området har historiskt sett tillhört byn Ynde och gården
Sissebäck. På 1800-talet ingick marken i inhägnade vångar
med mest ängsmark, både fuktig och torr, öppen och
trädbärande. Efter 1950-talet har det mesta av åker- och
ängsmarken blivit betesmark. Här har inte åkrarna som på
många ställen planterats igen med skog utan fortsatt vara
öppna.

Topografin varierar från låglänta skogbevuxna sankmarker intill sjön, via både fuktiga som torra betesmarker i
sluttningen. Här finns även moränkullar med ädellövskog.
Högsta punkten, cirka 38 meter över havet finns på en
kulle i den östra delen.

Mer information

Fågellivet

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer nordväst om
Sölvesborg. Från E22 tar du avfart 45 norrut mot Ynde.
Parkeringsplats finns intill vandrarhemmet och
naturskolan.

Siesjö är en grund, naturligt näringsrik slättsjö och viktig
för såväl häckande fåglar som sträckfåglar och de som
stannar över vintern. Fågelarter som ses regelbundet
inom området är spillkråka (rödlistad), röd glada, fiskgjuse,
trädlärka, göktyta och törnskata. I sjön lever fisken
nissöga och insekten citronfläckad kärrtrollslända.

Historia
År 1956 sänktes Siesjö genom att pasströskeln i Sissebäck fördjupades 1,5 meter i ett försök att skapa mer
åkermark. Men de låglänta markerna blev istället strandskogar, där al dominerar, och betesmarker.

Siesjö
Ett äventyr i miniformat

För mer information om Siesjös våtmarksled besök
Länsstyrelsen Blekinges hemsida.
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Källa Ingegerd Erlandsson/Länsstyrelsen Blekinge.
LONA Projektet Siesjös våtmarksled har medfinansierats genom statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge.
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