ALMAÅN
Almaån är en av Skånes finaste vattendrag.
Ån börjar vid Finjasjöns utlopp och flyter samman med Helge å söder
om Knislinge. Vattnet rinner slutligen ut i Hanöbukten.
Viktiga biflöden till Almaån är Hörlingeån/Röke å och Farstorpsån.
Almaån hyser en mycket intressant och artrik fiskfauna med goda bestånd
av de flesta strömlevande fiskarter.
Längre nedströms i Almaån, vid Spånga nära Wanås, finns 17 fiskarter.
Det är en av de allra finaste fisklokalerna i Skåne. Skyddsvärda arter
som lever i ån är grönling, sandkrypare, färna och lax.
Tjockskalig målarmussla lever och föryngrar sig i Almaån.
Den är starkt hotad enligt den svenska rödlistan. För att trivas behöver
denna art i första hand sand- och grusbottnar. Men den finns även i
näringsrikare vatten som domineras av fint sediment. Den är en filtrerare och lever av fina organiska partiklar.

Den sällsynta, metalliskt blåskimrande kungsfiskaren sitter ofta på en gren och spanar efter fisk
eller pilar snabbt fram ovanför åns vattenyta.
Kungsfiskaren dyker ned i vattnet för att fånga
fisk men också för att rengöra sig från ungarnas
exkrementer som smetar ned bogången.
Boet byggs i sandiga, branta strandbrinkar.

Almaån är utpekad av Naturvårdsverket som Nationellt särskilt värdefull. För att bibehålla och utveckla dessa naturvärden ytterligare är det
viktigt att utföra framtida årensningar med stor försiktighet, öka
skuggning av vattnet genom strandnära träd och buskar, göra raka
åfåror åter slingrande och att avlägsna vandringshinder för fisk.

Alma Stream
One of the prettiest streams in Skåne.
Sourcing at the outflow of Finja Lake it joins
the Helge south of Knislinge and debouches in
the Bay of Hanö.
The endangered thick-shelled river mussel
breeds in the sand and gravel bed of the Alma.
A filtrator, it lives on fine organic particles.
Alma has a very interesting fauna rich in fish
species. Downstream at Spånga – one of the
best fish sites in Skåne – you find 17 species.
Worth protecting is the stone loach, gudgeon,
chub and salmon.
Often you can see the rare blue kingfisher sitting
on a tree looking for fish.
The Alma has been nominated a SSSI by the
Swedish EPA.

Der Almaå
Der Almaå ist einer der schönsten Flüsse in
Schonen. Er beginnt am Finjasee und fließt in
die Helge.
In ihm lebt die sehr gefährdete Bachmuschel.
Stromab, bei Spånga, gibt es 17 Fischarten.
Schützenswerte Arten sind hier Bachschmerle,
Gründling, Döbel und Lachs.
Der seltene Eisvogel baut sein Nest in sandige,
steile Uferböschungen.
Naturvårdsverket (Amt für Naturschutz) hat den
Almaå als besonders schützenswert erklärt.
Ziele für die Zukunft sind mehr Schatten, ein
natürlicherer Flusslauf und Abschaffung der
Wanderhindernisse für Fische.
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