Vildtresevater ved Årø
Øerne

De lavvandede områder med småøer omkring Årø
og strandengene på øen er vigtige yngleområder
for mange vandfugle. Derfor er øerne Bastholm
(inkl. Småholmene), Linderum og Årø Kalv omfattet
af en reservatordning, der har det formål, at sikre
fuglene den nødvendige fred og ro i yngletiden.
Bastholm (6 ha) nordøst for Årø er en næsten
rund moræneø med små vandhuller. På nordsiden
af øen er der en 2-3 m høj skrænt mod havet,
hvorfra øen skråner jævnt mod den sydlige del.
Vegetationen består af marehalm og græs afvekslende med tagrør og nælder. Småholmene (1-2 ha)
syd for Bastholm er 2 små græsbevoksede øer forbundet af en smal revle, der undertiden overskylles.
Linderum (6 ha) nordvest for Årø er en op til 5 m
høj moræneø, hvor nordkysten fremstår som en
stejl skrænt, der til stadighed nedbrydes af havet.
Bevoksningen er præget af strandengsplanter.
Midt på øen findes et kær med siv og sumpplanter.
Årø kalv (30 ha) er oprindeligt en gruppe af småøer, som ved aflejring er blevet sammenhængende
med selve Årø. Området udgør i dag et stort kompleks af odder, der er under stadig forandring. Den
østlige del af kalven består af sandstrand og et
højtliggende terræn med klitvegetation, mens øen
mod nordvest henligger som lave strandenge med
vandhuller. Botanisk set er vegetationen her af

særlig interesse, idet der bl.a. forekommer lav
hindebæger, smalbladet hareøre, spidshale, stilket
kilebæger, tangurt m.fl.

Fuglene

På øerne yngler især måge- og andefugle, bl.a.
stormmåge, sølvmåge, hættemåge og havterne
samt knopsvane, grågås, gravand, gråand, edderfugl og toppet skallesluger. Af vadefugle yngler hyppigst strandskade og stor præstekrave. På Årø Kalv
yngler der foruden knopsvane, gråand, ederfugl,
strandskade og stor præstekrave også skeand,
troldand, vibe, rødben og klyde. Af måger og terner
yngler der bl.a. stormmåge, havterne og fjordterne.
Antallet af ynglefugle har gennem nogle år været
påvirket af tilstedeværelsen af ræv på øen.

RESERVATBESTEMMELSER

På øerne og i en 50
meter zone omkring disse
samt på Årø Kalv med
omgivende søteritorium,
er ophold og færdsel herunder sejlads ikke tilladt
i perioden 1. marts - 15.
juli. Undtaget herfra er
sejlads i forbindelse med
erhvervsmæssig fiskeri.
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