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LANDABUKTEN
Naturvärde: ZBLF, Klass III.
Omfattning: Landabukten.
Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.
Areal: 112 ha.
Beskrivning

Landabukten utgör en långgrund del av den starkt exponerade Vendelsöfjorden. Innanför bukten i sydost utbreder sig strandängar. Öster om järnvägen
betas ängarna fortfarande på båda sidor gamla E6:an. Ängarna översvämmas
ibland. I söder, väster om järnvägen, har betet upphört och strandängen
växer igen med högörtvegetation och säv. Längs buktens norra strand finns
klipp-och stenstrand samt en obetad remsa strandäng. Baggaholmen är en
klippö med gräs- och rished.
Vattenområdet har liksom andra marina grundbottnar en hög produktion
av växt- och zooplankton, bottendjur, kräftdjur och mollusker och utgör
reproduktionsområde för fisk. Dessa djur utgör i sin tur föda för vadare
och sjöfågel. Både vattenområde och strandängar utgör viktiga biotoper för
häckande och rastande fågel. I området häckar bl. a. tofsvipa och rödbena
och här rastar småspov (flockar på upp till 70 ex), ljungpipare (upp till ca
100 ex) mm.
Området utnyttjas intensivt för fritidsaktiviteter. Campingplats finns stax
intill. Landområdet söder om campingplatsen utnyttjas för bilparkering och
husvagnsuppställning samt som startplats för brädseglare som fr a håller
till i buktens södra del. Vattnet strax öster om Baggaholmen utnyttjas för
ankring av småbåtar.
Bedömning

Marint grundbottenområde, viktig födobiotop för olika fisk- och fågelarter.
Delvis betade strandängar av betydelse för fågellivet. Stor betydelse för
friluftslivet, känslig landskapsbild.
Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare,
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Nu hävdade
strandängar bör betas även fortsättningsvis. Fågelfaunan bör inventeras.
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