

Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14,
Borgholms kommun

Naturvärdesinventering
2015-09-14





Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14,
Naturvärdesinventering, 2015-09-14

Titel: Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14, Borgholms kommun : Naturvärdesinventering
Datum: 2015-09-14
Karträttigheter: Borgholms kommun
Omslag: olika bilder från Callunas besök i området under våren 2015
Foton i rapporten: Håkan Andersson och Kristina Kvamme där inget annat anges

Beställare: Borgholms kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen, BOX 20, 387 21 Borgholm)
Beställarens kontaktperson: Helene Wertwein

Konsult: Calluna AB (Linköpings slott, 582 28 Linköping)
Ombud: Anna Sandström
Projektledare: Kristina Kvamme
Inventerare: Håkan Andersson (naturvärden, fåglar, insekter) och Håkan Sandsten (groddjur och fladdermöss)
Rapportförfattare: Håkan Andersson och Tove Adelsköld
Kartor: Vadym Sokol
Kvalitetssäkring: Kristina Kvamme
Intern projektbeteckning: KKE0010

2 (22)

Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14,
Naturvärdesinventering, 2015-09-14

Sammanfattning
#&$5%)(,.&- 5+-!-&&.("+!()' 5+-((-.+/3+,#(/(-+#(!)" 5+$.*
#(/(-+#(!+/!+)$.+: 4!&+)"#(,%-+#)'+4-)&+!'+%(#)+!")&',%)''.(<
2 --'#(/(-+#(!(/+--5%%.(,%*+()'*&-,(,(-.+/3+()"+-+,)'
.(+&!#( 5+*&(+#(!(/(-&$*&( 5+)'+4-<&( 5+,&!-#((3+(.-2!!(/
-3-)+-()+!")&''4),-3+)"--/4-'+%,)'+4<
(/(-+#(!(!()' 5+,(&#!-,/(,%,-(+ 5+(-.+/3+,#(/(-+#(!+:)"
3&-,5%(,%.(+'$)"$.(#FDEI< ,'(',, 3&-,5%!$)+,3/((
5+$.*#(/(-+#(!/ 4!&+?&#($-1+#(!@)"#(,%-+? +3',-"4/(#(!#&)'+#%&&+
-)++'#&$5+@<(+*+#&!()' 5+,3/(,*+- 3&-,5% 5+ -+,5%)"5'(#(!/
5+.-,3--(#(!+ 5+!+)$.+#)'+4-<
''(&!--)&/(-.+/3+,)$%-#(-# #+,#)'+4-<#))'+4(""5!&&+
*4-!&#!(-.+/3+()"#(("4&&'#&$5+'.,%'+%:%,%)!:5**(!+.,'+%:"/,,-+(:
#%()",'4/--(<--+&#!+-+)'+4("#--,'#%()",'4/--(,)'5',
"/#,,-(-.+/3+<-/3+ .&&,-)'+4-3+(&/"/,,-+((,)'5',.-!5+,
/(")--.+FDDD=(-.+-2*(-+(3(!+/#,-+,$5(<---+)-,--)'+4-3+
.(+,-+%(!-#/*4/+%(*4!+.(/.**"5+--<3+ .&&3+3/(*&()'+4-,-3-
.,%'+%+'--+#%- 4!&&#/)" &++5&#,-&&+)/(&#!+-+<#&&+,/3+#++
)%,4(+-+#% &)+(/&)''(.,%+,)'!+(&4(!,''(&!&)'(#(!,-#:
/#%-#!- 5+#(,%-, .(()"#(,%-,3-( 4!&+<--,-)+-/3+"+3/(--!+.,#!-)'+4
/#(!''&5/+!#/().&()"&3(!,(,-#!<3+3+ &)+(+-+#%''4(!5+-+
/+/(4!++5&#,-<3+ ((,)%,4--,-)+-,-4(/!-/3**&#(!:(/3+ .&&/31- 5+
'4(!*)&&#(+(#(,%-+,'-/3+/31- 5++-('#(+&4/#(!<
-#(/(-+)'+4-"+--+#%- 4!&&#/)"/##(/(-+#(!(()-+,"&IG+-+:/
/#&%"3%(#(!,%+#-+#+//+#+(,-2+%()-+, 5+(3,-(HD+-+<-/+%&#!(-&-
"3%(+-+#()'*&()'+4-3+ 5+')&#!(,-5++<&++5&#,-:)/(&#!&&+((-
,3--#(-+,,(-+-+()-+,:&(((--5+(,%-:%3++,4(!+:!.&,*+/:"3'*&#(!
3(!,*#*&3+%)",-(,%/3--<
(,%-,#(/(-+#(!(/+5/+,#%-&#!'(,&.-,-,('4,-3(4&#--#(,%-, .((3+'2%-
/3+ .&&<(,-5++#(/(-+#(!,#(,-,.(+(&3(!+-#*44+-5+%.((! &+#(-+,,(-
+-+3(,)'*4-+3 ,<&('+#(-+,,(- 2(( ((,'#(+&4/#(!:
/#)&--%(-!.&/#(!:3(!,(3- $3+#&:,(3%'.++#:%&5/+,#(#:'),,".'&:
,'&%#&&)' &.!)"+5.%#!&)')%<
'+4-3+#(-+,,(- 5+!+)$.+: &+/+-+(,)'*4-+3 ,"+--,-+#%-,%2(&#!-
+-,%2, 5+)+(#(!(<--/&%/--(("+#(-# #+-,,)'--'2%-+&%/--( 5+
&4(!(,!+)< )'+4- #((,2--+&#!+/--('#&$5+,)''+3--4-!3++,%.&&%.(( 4
(/#%-#! .(%-#)( 5+&(((-,-5++/--(,&'(+<
(!()'-3(%-,%5-,&/(-.+'+%(#()')'+4-)&+!'+%(:%)'#(+-'
".,2!!*4&3'*&#!*&-,+:5+%.((!--'2%-,-)+-*),#-#/-(--) 5+(-.+/4+(<(
-3-.,%'+%(',#(&4(!&)'(#(!,-#3+/3+ .&& 5+&(((-,'4 4!&+)"#(,%-+:
'((#((3+,'-##!-(&4(!-!4(!(#!(/31(#(!/-##!+5**(+'+%+<
!(/31(#(!('#,,!2((++-+,)'3++)(/5**()"&)'+#%'#&$5+,'-+-+
/+,&+/+&/+*45+-+<-3+3+ 5+'2%-/#%-#!---/#(/(-.&&.-/%&#(!/)'+4-
-"3(,2(-#&&-- 5+"4&&(:)"1'*&/#,,%*5**(2-)+&3(!,,-#!+(:!+3(,
.,%'+%(,.-+(#(!)"+,-.++5**(2-)+'-3-!+3,,/4&-#&&&)'+#%3(!,'+%+<


3 (22)

Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14,
Naturvärdesinventering, 2015-09-14

Innehåll
1 Inledning ............................................................................................................................ 5
1.1
1.2

Uppdraget ............................................................................................................................... 5
Bakgrund ................................................................................................................................. 5

2 Metod ................................................................................................................................. 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Naturvärdesinventering ........................................................................................................... 6
Fågelinventering...................................................................................................................... 7
Insektsinventering ................................................................................................................... 7
Groddjursinventering ............................................................................................................... 7
Översiktlig undersökning av fladdermöss ............................................................................... 7

3 Resultat .............................................................................................................................. 8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Naturvärden ............................................................................................................................ 8
Fåglar .................................................................................................................................... 10
Insekter ................................................................................................................................. 12
Groddjur ................................................................................................................................ 13
Fladdermöss ......................................................................................................................... 15
Artfynd ................................................................................................................................... 15

4 Diskussion........................................................................................................................ 18
4.1
4.2
4.3

Naturvärden och viktiga områden ......................................................................................... 18
Fåglar, insekter, groddjur och fladdermöss ........................................................................... 19
Kommentarer om skötsel och åtgärder ................................................................................. 19

5 Slutsatser ......................................................................................................................... 20
6 Referenser ....................................................................................................................... 21

Bilaga 1: Katalog med beskrivningar av naturvärdesobjekten
Bilaga 2: Karta, naturvärdesinventering – klassade områden
Bilaga 3: Artlista, fågelinventeringen
Bilaga 4: Karta, fågelrevir


4 (22)

Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14,
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1 Inledning
1.1

Uppdraget
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$.+!+.**+(!+)$.+: 4!&+)"#(,%-+<
2 --'.**+!-/+--.-5%%.(,%*+()'#(/(-+#(!,)'+4-,(-.+/3+()"
+-+<((+**)+-,%+#/+#(/(-+#(!+(,+,.&--)",&.-,-,+:)"3+-3(%--- .(!+
,)'.(+&!#( 5+( )+-,--*&(+#(!(/(-&$*&( 5+)'+4-)"-#&&(
'#&$5%)(,%/(,,%+#/(#(!? @,)',%.**+3--, 5+*&((<

1.2

Bakgrund

&()'+4-%&&,)&+!'+%()"&#!!+#)+!")&'*4&(?, #!.+E@:#()'
,-#!"-+()&+!G;E)"#(!,(E;EH<&( 5+,&!-#((3+(.-2!!(/-3-)+-(
)+!")&':3+--!+5()'+4,)'#! +3',-(/3(,-#&&+%+-#)(&/#, 5+-3-,'
),-3+?#+%GD-)'-+@)"&/#,!5+,-#&&/4-'+%,)'+4<
&()'+4-3+#+%FD",-)+-)",-4+#!&(((-/.,%'+%:%,%)!)"
"/,,-+(3(!< 5!(-.+/3+(#()')'+4-3+%3(,(-##!+:&(((-3&+%+:
5+%)',-/!+)$.+)"--+#%- 4!&&#/<(+&!#( 5+#(/(-+#(!( ((, +4((-##!+
5/+,#%-&#!#(/(-+#(!#)'+4-?%)&)!#!+.**(:FDEE@<



Figur 1. Det inventerade planområdet Solbergamarken ligger i utkanten av Borgholm. Karta: © Länsstyrelsen,
Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergsstaten, SLU.
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2 Metod
2.1

Naturvärdesinventering

-.+/3+,#(/(-+#(!("+.- 5+-,(&#!-/(,%-(+ ?0#,"-(+, (,-#-.-:
FDEH)"FDEH@'.- 5+((#/4&:/#&%-#((3+--('#(,-)&#!-)+#,%
%+-+#(!,("-(3+D:E"&-+(-#/---&#($3+-)$%-'(&3(!*4'#(,-ID'-+)"(
+*4D:I'-+&&+'+<'+4-#(/(-+,(&#!-,-(+(: 5+.-)'--(
&2!#&,-)&%(#(!/)'+4-#(-!$)+,'(&(#(!/#(/(-+#(!,)'+4-,&#&&2-<
&()'+4-,!+3(,.-!$)+3/(!+3(,( 5+-)'+4,)'#(/(-+,:'.((-! 5+
)'+4('"/,/--(/#&%#(-#(/(-+,<-)'+4,)'/+%-.&&- 5+#(/(-+#(!(
%(,,# #!.+F< (/(-+#(!(!()' 5+,(FI=FJ'$)"EI=EK$.(#FDEI<
-/4,*%-+,)'5',/##(/(-+#(!(/+#)-)*/3+)"+-/3+<(&#!-
,-(+()' --+#)-)*/3+-#)-)*%/&#--,'-,3&&,2(-"-)"")-<5++-+!$)+,
5'(#(!(/ 5+%)',-/(-.+/4+,+-+:+5&#,-+-+:")-+-+,'-+-+#%)'<
-.+/4+,+-+)' --+&(((-,%)!&#!,#!(&+-+:#(#%-)++-+ 5+3(!,=)"
-,'+%:'(3/((++-+,)'&2 -, +'/%)(,.&-(?-#&&,''(,'(')-#/+#(!@<

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and
the GIS User Community; Esri, HERE, DeLorme, TomTom, MapmyIndia,
© OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
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Figur 1. Karta över planområdet där plangränsen motsvarar gränsen för inventeringsområdet.

6 (22)



Planområde Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14,
Naturvärdesinventering, 2015-09-14

2.2

Fågelinventering

4!&#(/(-+#(!(.- 5+,'(&#($-1+#(!< -+,)',-)+&+/,%)!,=)"
.,%'+%+(/+#-(3+',-)!()'-+3(!&#! 5+&,&#($+( +3',--#&&,-#!+(#
)'+4-<
(/(-+#(!(!()' 5+,/#-/4-#&& 3&&(:(FI=FJ'$)"EI=EK$.(#FDEI<#4
-#&& 3&&(!$)+,#(/(-+#(!,,5%4')+!)()"%/3&&<
-)( 5&$+'-)(,)',%+#/,#4!&+:+/#+%+-+#(!:!(+&&'-)?-.+/4+,/+%-:
FDEF@<&#%-2*+/"3%(#(!,%+#-+#+()-+,*4(%+-(&#!--,3--,)',%+#/,#
'-)#%(<)&#%,5%(,''( --,,(*4(%+-3+"3%(#(!+:+/#+&&+
(+"3%(#(!,%+#-+#+ 5+)&#% 4!&+-+(+#--,#(<

2.3

Insektsinventering

(,%-,#(/(-+#(!(!()' 5+,!()' +#-- -+,5%: +3',-'"$3&*/"4/(#(!<
! $3+#&+:".'&)+)"(+!,-%&+:,%&!!+)"&)' &.!)+/+#(,%-,!+.**+
,)' -+,5%-,# 5+,-"(<-,.,-+-,)' +3',-!()',5%-,/+&)'')+:'(3/(
5**('+%2-)+'!+.,)",(<
(/(-+#(!(!()' 5+,/#-/4-#&& 3&&(:(FI=FJ'$)"EI=EK$.(#FDEI<#4
-#&& 3&&(!$)+,#(/(-+#(!,,5%(!-#/#/+'-)",)&#!-/3+<

2.4

Groddjursinventering

'+4-,5%-, 5+ -+,5%)"5'(#(!/ 5+.-,3--(#(!+ 5+!+)$.+< (/(-+#(!(
!()' 5+,(ED*+#&FDEI?%/3&&@,'-(FK=FL*+#&FDEI?!=)"(---#@<
#*+#)()' --+&%*+#)+( 5+/--(,&'(++:4%+!+))"&4(!(,!+)<

2.5

Översiktlig undersökning av fladdermöss

3+&&.(,*+,)(&3(4/+*4*&-,(---##)'+4-?#,'('#(/(-+#(!/
!+)$.+@,4!$)+,3/((5/+,#%-&#!%)(-+)&&//#&% &+'.,+-+,)'+5+,#!#
)'+4-<--!$)+,!()'--*&+.-,4%&&.-))1+*4I'-+,"5$#(4!+-+3:
5+#(,*&(#(!/&3-( +4( &+'5,,<)1+(,--,.***4 -+'#!((FK*+#&FDEI
)"*&)%,(+!( -+</+%-#/'&&(%&<EM;DD)"DK;DD<3+-/+)/(&#!-
&.!(-:-'*+-.+(+.(-ED!++)"-/+,-$3+(%&+-'"&/'4(<
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3 Resultat
3.1

Naturvärden

3.1.1

Identifierade naturvärden

''(&!--)&/(-.+/3+,)$%-#(-# #+,/#(-.+/3+,#(/(-+#(!(<
/3+ .&&,-)'+4(/+(-3-.,%'+%'+-+#%.,% &)+?)$%-E@:(!+.,'+%'
+-+#% &)+)" &++5&#,- $3+#&,+-+?)$%-H@:--,'&-/,(#--/"/,,-+((,)'
.** 2&&+%+#-+#- 5+-.+FDDD=(-.+-2*?)$%-J@:,'---'#(+&%/--( 5+
&4(!(,!+)?)$%-K@<
-.+/3+,)$%-(,''( --,#-&&E((:'(,%+#/,3/('+#(!4(#
#&!E<(%+-<5/+&&(-.+/3+,)$%-(#)'+4- #((,# #!.+F:'(3/(#,-5++
)+'-##&!F<
Tabell 1. Naturvärdesobjekt, Solbergamarken, Borgholms kommun, 2015.
Naturvärdesobjekt

Naturvärdesklass

Kommentar

1. Buskmark

2, Högt naturvärde

2. Ekskog

3, Påtagligt naturvärde

Artrik buskmark med lång sammanlagd blomningstid. Rikt
insekts- och fågelliv.
Ekskog med cirka 100 år gamla träd.

3. Buskmark

3, Påtagligt naturvärde

Artrik buskmark med lång sammanlagd blomningstid.

4. Grusmark

2, Högt naturvärde

5. Småvatten

4, Visst naturvärde

Örtrik grusmark. Värdefull dagfjärilsfauna. Förutsättningar för
en värdefull stekelfauna.
Småvatten i ekskog. Potentiellt lekvatten för groddjur.

6. Havsstrand

2, Högt naturvärde

7. Våtmark

2, Högt naturvärde

Naturlig havsstrand, Natura 2000-naturtyperna 1630
Strandängar vid Östersjön och 1210 Driftvallar.
Våtmark i anslutning till dike. Lekvatten för långbensgroda.

8. Dike

3, Påtagligt naturvärde

Dike, lekvatten för större vattensalamander.

9. Dike

4, Visst naturvärde

Dike, öppet vatten i den västra delen.

10. Dike

4, Visst naturvärde

Dike i skogsmark.

11. Dike

3, Påtagligt naturvärde

12. Småvatten

3, Påtagligt naturvärde

Dike i öppen mark. Lekvatten för groddjur. Biotopskyddat
objekt.
Våtmark i anslutning till buskmark. Lekvatten för åkergroda.


3.1.2

Tidigare kända naturvärden

+4()'+4- #((,--#(-+,,(-+- 2(+!#,-++-*4+-*)+-&(,(-##!+;
•

.&&/#/ $3+#&:+5&#,-?4++@"+()-+-,,-+1.-( 5+#(/(-+#(!,)'+4-,
/3,-+!+3(,<2(-!$)+,EMJK)"+-( #((, 5+')&#!(#(-%/+*4 2(*&-,(< 
#(/(-+#(!,)'+4-,%(,(.'+ 5+.-,3--(#(!+ 5++-(<

()'+'( 5+--#(/(-+#(!,.**+!"+3/( 5&$( 2(+**)+-+-,-#&&+-*)+-&(;
•
•

#(!!%##"!?"#--#+%-#/-#&!)+(F)"H: +#&2,-@<2(-!$)+,
##%-(3+(/3,-+%(-(/#(/(-+#(!,)'+4-FDEI?(-.+/3+,)$%-L@<
!!?"#--#+%-#/-#&!H: +#&2,-@<&+ 2(:&(((-#(/4-'+%
(3+"/-?(-.+/3+,)$%-EF@<
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•
•
•
•

'"!?"#--#+%-#/-#&!H:+5&#,-?4++@: +#&2,-@<2(-
!$)+,##%-(3+(5,-+%(-(/#(/(-+#(!,)'+4-FDEI
?(-.+/3+,)$%-K@<
 ? +#&2,-@<.(((&(((-#(/4-'+%(3+"/-
?(-.+/3+,)$%-EF@<
!  "#!?"#--#+%-#/-#&!H: +#&2,-@<2(-!$)+,#%,%)!(FDEI
?(-.+/3+,)$%-F@<
%&!!$"? +#&2,-@<2(-!$)+,#%,%)!(FDEI?(-.+/3+,)$%-F@<

)'+4- #((,#(!/3+ .&&3(!,=&&+-,'+%+? )++.%,/+%-:FDEI@<3+ #((,"&&+
#(!)'+4(',%)!&#!(-.+/3+(?%)!,,-2+&,(:FDEI@<
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Figur 2. Utpekade naturvärdesobjekt i det inventerade området Solbergamarken, Borgholm, 2015. Kartan finns
även i större format i bilaga 2.
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3.2

Fåglar

##(/(-+#(!,,5%(()-+,,''(&!-IH 4!&+-+<
/IH()-++-+(/#,GK/'.**(4!)( )+'/"3%(#(!,%+#-+#.':) -,-#
)+'/+/#+"3/("(+<5+ #,%-3+(()-+,5/+&3'((/ #,%'&&(/.1( 4!&+:
/#&%-#(#%++*+#&(#(!<5+!+4!4,:!+3,()",-)+,%+%()-+,/.1( 4!&+'
.(!%.&&+<5+2--+&#!+(+-?,-+@()-+,"3%*&-,)'&+-.-( 5+
#(/(-+#(!,)'+4-<
+-(' &,-+/#+#)'+4-?(-&,$.(!("(+@/+-5+(,4(!+<((+--+#/,
.-'3+%-#.,%+#%'+%+:/+ 5+-#(-3+ 5+/4((--$.,-(+-(/+(/(&#!,-<
&/-5+(,4(!++/#+()-+,:+&-#/-$3'(- 5+&#(5**(.,%'+%(<
(+/(&#!+-+?'(-&-+/#+#()'*+(-,@/+;3+-,4(!+?J@:!+(,4(!+?J@:
%)&-+,-?J@:(3%-+!&?I@:&5/,4(!+?I@:-5+(,%-?I@:-&!)1?I@)""3'*&#(!?I@<)-+,
%(--3/(3+-,4(!+:(3%-+!&:-5+(,%-)""3'*&#(!3++-+,)'-+#/,#.,%+#%'#&$5+<
'-&#!*4-+3  4!&+-+&#,-,##&!G-#&&((+**)+-< #&!H #((,&)%&#,+
+/#+(#(+#-*4(%+-<( #((,%)''(-++)'(4!++-+,)'3+/3+--&2 -
+'&#-1-+;
•

•

•

•
•

•
•

•
•

(()-+,#(4!+1'*&+*4,-+(3(!(&&+*4,-(+,-+1.-( 5+
,-+((<5((3+%(.-(-#&&,-+(3(!+:4/#"/-)"/##(,$5+< (!
"3%(#(!,%+#-+#+()-+,:/#&%-%(+)*4--$.,-,, 4!&+#(-"3%:&&+
---"(&)'+,-(&&+ 5),5%( 4!&+<5(&2 -, +',)'(-2*#,%
+- 5+-.+FDDD=(-.+-2*(-+(3(!+/#,-+,$5(?EJGD@<
"!()-+,'--1'*&+#,'('!+)$.+,#(/(-+#(!(*4/4+(<
4!&(,-5--,.** +4((&#-(/4-'+%,-+1#((( 5+,-+((:/#&%-#(#%++---
"(&+)'(+,-( 4!&< (!2--+&#!+ 2(/+),%+&!$)+,,(+.(+
#(/(-+#(!(<5&#,-?4++@<
#!"#()-+,#(4!+1'*&+*4,-+(3(!(&&+*4,-(+,-+1.-( 5+
,-+((<+-(3+%(.-(-#&&,-+(3(!+:'(%((.'+*4-+3 ,*4!+3,'--)+#
,-,'#&$5+< 3%(#(!+,%+#&(*4".,-%<-+(,%-(&2 -,)% +',)'(
-2*#,%+- 5+-.+FDDD=(-.+-2*(-+(3(!+/#,-+,$5(?EJGD@<
!'#!$#()-+,#(4!+1'*&+/#&(*4,-(+,-+1.-( 5+,-+((< (!
#(##+*4"3%(#(!%.(()-+,<+4-+.-(3++5&#,-?4++@)"(+-,)'
!4--,-+%--#&&%,(,-((#+(<
"#&!3+(!(,%/(&#!"3% 4!&&3(!,%.,-+()"##(,$5+<(3+.**-!(#
4!&#+%-#/-</4*+ #,%-3+()+()-+,*4,-(+,-+1.-( 5+,-+((<5+4
*+(()-+,5/+&3'((/ #,%'&&(/.1( 4!&+? +4("((-#&&")((@/#&%-
#(#%++*+#&(#(!<4!+2--+&#!+#(#%-#)(+*4"3%(#(!.-( 5+
)&+!'+%(%.()%#(-()-+,<--%(+)*4-- 4!&+("3%+*4(4!)(
(((*&-,:&&+--"3%(#(!*45+$-,'('#,,&2%-,<
!$()-+,# )+'/-#!!&3- +4((.(!< 3--"5+,+(%)+-,-.(
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Figur 3. Stenskvättan häckar i öppen stenig terräng. Arten noterades i inventeringsområdet. Foto: Ogün Turkay.
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Figur 4. Mindre blåvinge (t.v.) är vår minsta dagfjäril och arten sågs i inventeringsområdet. Den är beroende av
sin värdväxt getväppling (t.h), vilken hade rikliga förekomster i delar av inventeringsområdet Foto: t.v. Petter
Andersson och t.h. Håkan Andersson.
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Figur 5. Dike i västra kanten av planområde där större och mindre vattensalamander påträffats. Område 8 i
naturvädesinventeringen.
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3.6

Artfynd

(,''( --,'+#(-+,,(-+- 2((#-&& )+'<
Tabell 2. Sammanfattning av mer intressanta artfynd vid inventeringarna vid Solbergamarken, Borgholms
kommun, 2015. Kategorier för rödlistning enligt Gärdenfors (2015).
Rödlista, signalArt
Kommentarer om artens ekologi och fynd i området
/indikatorvärde,
skydd etc.
Rödbena
Tringa totanus

Typisk art för den
hotade Natura
2000-naturtypen
Strandängar vid
Östersjön (1630)

Häckar på våtängar och i kärr, både vid kusten och i inlandet, även
på myrar och hedmark. Rastar enstaka eller i små sällskap, främst
vid flacka havskuster.
Några exemplar i anslutning till stranden och strandängen i öster.
Inga häckningsindicier.

Roskarl
Arenaria interpres

Rödlistad VU
(Sårbar)

Strandskata

Typisk art för den
hotade Natura
2000-naturtypen
Strandängar vid
Östersjön (1630)

Häckar längs flacka havsstränder och vid större insjöstränder, samt
på intilliggande ängsmarker och åkrar, helst bland småsten eller på
skalbankar.

Rödlistad VU
(Sårbar)

Häckar längs kuster, på öar, vid insjöar, lokalt även i klippstup.
Födosöker gärna på åkrar.

Haematopus
ostralegus

Gråtrut
Larus argentatus

Häckar främst vid klippig och stenig kust och i ytterskärgårdar.
Här noterad i otypisk miljö under flyttningstid. Inga
häckningsindicier.

Här noterad i några exemplar längs stranden. Inga
häckningsindicier.

Här noterad med några exemplar längs stranden. Inga
häckningsindicier.
Fisktärna

Fågeldirektivet

Sterna hirundo

Häckar enstaka eller kolonivis längs kuster, i innerskärgårdar eller
vid sjöar och vattendrag i inlandet.
Här noterades inbjudan till häckning vid två tillfällen (överlämnande
av bytesfisk mellan vuxna fåglar). Dock inga tecken på häckning
efter det.

Tornseglare
Apus apus

Rödlistad VU
(Sårbar)

Häckar i nischer och mindre håligheter i byggnader i städer och
samhällen. Numera mer sällan i hålträd och klippstup. Näringssöker
(luftplankton) över mycket stora områden.
Här noterad näringssökande över Solbergamarken. Ej häckfågel i
området.

Turkduva
Streptopelia
decaocto
Hussvala
Delichon urbica

Arten var tidigare
rödlistad

Häckar vid gårdar och i samhällen, främst i parker och trädgårdar.
Noterades överflygande, knappast häckfågel i Solbergamarken.

Rödlistad VU
(Sårbar)

Häckar i byggnader och mer sällan i klippstup i anslutning till öppen
mark.
Här noterad näringssökande över Solbergamarken. Ej häckfågel i
området.

Ängspiplärka
Anthus pratensis

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Häckar i öppen mark, t.ex. fjällhedar, gräsiga kustängar,
betesmarker, högmossar och myrar.
Här ett varnande exemplar under häckningstid, i lämplig
häckningsmiljö (strandängen i öster), vilket noterades som ett revir.

Törnskata

Fågeldirektivet

Lanius collurio

Arten var tidigare
rödlistad

Häckar i öppen odlingsbygd, främst buskrika betesmarker,
enebackar och hyggen.
Här noterad i fem revir, vilket gör Solbergamarken till ett mycket
värdefullt område för törnskata.
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Art
Stenskvätta
Oenanthe
oenanthe
Entita
Parus palustris

Rödlista, signal/indikatorvärde,
skydd etc.

Kommentarer om artens ekologi och fynd i området

Arten var tidigare
rödlistad

Häckar i öppen, stenig terräng, t.ex. fjällhedar, ängsmarker med
stenmurar och rösen, klippimpediment, klippiga öar och alvarmark.

Egen signalart
(motivering se
kommentarer t.h.)

Häckar i ogallrad, gärna fuktig lövskog med rikt inslag av döda eller
döende träd. Även i trädgårdar och parker med äldre träd.

Här noterad i ett revir i anslutning till stenpiren längst i nordost.

Arten var tidigare
rödlistad

Signalart motivering: arten är till stor del stannfågel och kräver rik
tillgång på död ved för både bobyggnad och födosök. Den typen av
livsmiljöer är viktiga för många andra arter.
I området noterades ett revir i den snåriga ekskogen.

Kärrsångare

Ovanlig art

Häckar i frodig örtvegetation, ofta vid diken eller sankmark. Ibland
också i vassar på torrmark eller täta snår, men även då aldrig långt
från lite fuktigare mark.
Två revir i Solbergamarken.

Rödlistad VU
(Sårbar)

Häckar i odlingsbygder, främst i buskmarker, skogsbryn, dungar,
hagar och hyggen, men också på hedar och strandängar.
Stannfågel.

Acrocephalus
palustris
Gulsparv
Emberiza citrinella

Tre revir i Solbergamarken.
Hämpling
Carduelis
cannabina

Arten var tidigare
rödlistad

Häckar i odlingsbygder, främst enebackar, buskmarker, trädgårdar
och buskbevuxna strandhedar.
Noterad i fem revir i Solbergamarken, vilket visar att området är
mycket viktigt för denna art.

Åkergroda

Fridlyst.

Rana arvalis

Habitatdirektivet
bilagorna 4, 5 och
7.

Åkergrodan trivs bäst i fuktiga skogsområden, men kan också
påträffas på tundra, stäpp, sandmark och halvöken. Leken sker i
små, stillastående, ej alltför sura vatten.
Åkergroda noterades spelande i områdena 1 (litet vatten i den
nordvästra delen) och 12. Båda områdena torkade ut tidigt och det
är oklart om det blev några fullbildade grodor. Områdena kan dock
vara värdefulla lekvatten vissa år.

Långbensgroda

Fridlyst

Rana dalmatina

Rödlistad VU
(Sårbar)

Långbensgrodan vistas ofta långt från vatten, gärna bland gräs och i
fuktiga marker i eller nära lövskogar. Lekvattnen finns oftast i
skogsmiljöer.

Habitatdirektivet
bilagorna 4, 5 och
7.

Arten påträffades lekande i område 7. Detta område kan vara
mycket värdefullt eftersom inga andra lekvatten för långbensgroda
påträffades i eller i anslutning till planområdet.

Fridlyst

Vanlig padda påträffas ibland flera kilometer från närmaste vatten.
Arten förekommer i många olika biotoper: löv- och barrskog,
trädgårdar, åkermark, hedar, stranddyner, moss- och myrmark,
bergsterräng, stenrösen. Leken sker ofta i sjöar och i större,
permanenta vattensamlingar, men också i brackvatten.

Vanlig padda
Bufo bufo

Lekande vanlig padda noterades i område 12. Detta område torkade
ut tidigt och det är oklart om det blev några fullbildade paddor.
Området kan dock vara ett värdefullt lekvatten vissa år.
Större vattensalamander
Triturus cristatus

Fridlyst
Habitatdirektivet
bilagorna 4, 5 och
7.

Större vattensalamander påträffas främst i skog och på fuktiga
ängsmarker. Den vill gärna ha tillgång till murken ved och
ansamlingar av löv där den kan gömma sig dagtid. Stenrösen och
liknande miljöer är viktiga för övervintring. Lek sker i mindre,
stillastående vattensamlingar fria från fisk.
Arten noterades i område 8, ett dike i den nordvästra delen. Diket
var nästan helt uttorkat vid det sista junibesöket och det är därför
oklart om det blev några fullbildade salamandrar. Vissa år kan dock
diket vara ett värdefullt lekvatten.

Mindre vattensalamander
Lissotriton
vulgaris

Fridlyst

Mindre vattensalamander förekommer främst nära vattensamlingar,
t.ex. i betesmarker, trädgårdar och ej alltför täta skogar. Leken sker
helst i fiskfria, mindre vattensamlingar, även trädgårdsdammar och
hällkar, även ganska nära havet.
Arten noterades i område 8, ett dike i den nordvästra delen. Diket
var nästan helt uttorkat vid det sista junibesöket och det är därför
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Art

Rödlista, signal/indikatorvärde,
skydd etc.

Kommentarer om artens ekologi och fynd i området
oklart om det blev några fullbildade salamandrar. Vissa år kan dock
diket vara ett värdefullt lekvatten.

Trollpipistrell

Fridlyst

Pipistrellus
nathusii

Habitatdirektivet
bilaga 4

Dvärgpipistrell

Fridlyst

Pipistrellus
pygmaeus

Arten påträffas i olika biotoper, t.ex. olika typer av skog (löv-, blandoch tallskog) samt i städer och parker.
Här påträffades arten i områdena 5 och 12.
Arten påträffas i olika biotoper, t.ex. olika typer av skog (löv-, blandoch tallskog) samt i städer och parker.
Här påträffades arten i områdena 5 och 12.

Mindre blåvinge
Cupido minimus

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Arten förekommer på torrängar, i varma sluttningar, grusgropar och
sydvända vägskärningar med förekomst av värdväxten getväppling.
Arten är ganska vanlig på Öland och Gotland men påtagligt lokal på
fastlandet.

Violettkantad
guldvinge

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Arten förekommer på friska-fuktiga ängsmarker, oftast nära
skogsområden. Värdväxt är oftast ängssyra. Arten är numera
påtagligt lokal i sitt uppträdande.
Ett exemplar påträffades flygande längs stigen i område 4.

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Arten förekommer på torr sand- och alvarmark med artrik flora.
Näringsväxter är svartkämpar och axveronika. Arten är fortfarande
ganska vanlig på Öland och Gotland, men numera ganska sällsynt
och lokal på fastlandet.

Lycaena
hippothoe
Ängsnätfjäril
Melitaea cinxia

Snäckmurarbi

Arten förekommer främst på kalkrika ängsmarker men även vid
skogsbryn, trädesåkrar och parker. Bon anläggs i övergivna
snäckskal. Många olika näringsväxter besöks.

Osmia bicolor
Klöversidenbi
Colletes
marginatus
Mosshumla
Bombus
muscorum
Smalkilblomfluga

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Arten påträffas på torra, sandiga marker, t.ex. magra betesmarker,
sandtäkter och hedar. Bon anläggs i marken. Arten är
näringsspecialist och besöker främst småblommiga ärtväxter.

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Arten påträffas främst i ganska torra, blomrika marker, t.ex.
ängsmark, strandnära betesmarker. Många olika blommor besöks.
Bon anläggs oftast i gamla mus- och sorkbon i eller strax under
markytan.

Ovanlig art

Knuten till öppen mark där de fullvuxna flugorna besöker olika
blommor. Larven lever av bladlöss inne i myrbon.
Här ett exemplar vid stigen i område 4.

Fridlyst

Växer på öppen, torr-frisk, kalkhaltig mark, t.ex. lövlundar,
ädellövskog, hällmark, snår, naturbetesmarker, alvar och fuktängar.

Xanthogramma
citrofasciatum
S:t Pers nycklar
Orchis mascula

Här i ett par exemplar vid stigen i den östra delen av område 1.
Tvåblad
Listera ovata

Fridlyst

Växer på frisk-fuktig, helst kalkhaltig mark, t.ex. lundar, lövängar,
örtrika granskogar, raviner, bergbranter, snår, fuktängar, vägkanter
och diken.
Här i ett par exemplar vid stigen i den östra delen av område 1.

Stenfrö

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Växer på torr, kalkrik mark, t.ex. kustnära branter, busksnår, bryn,
berg och vägkanter.

Lithospermum
officinale
Ask
Fraxinus excelsior

Här i ett par exemplar vid stigen i den östra delen av område 1.
Rödlistad EN
(Starkt hotad)

Växer på frisk-fuktig, näringsrik mulljord, t.ex. lundar, bergrötter,
strandsnår, bryn och hagmarker. Ofta odlad, planterad i t.ex. parker,
alléer, kyrkogårdar och trädgårdar.
Här i några exemplar i kanterna av ekskogen, område 1, samt yngre
träd i buskmarken, område 1 och 3.

Ljus solvända
Helianthemum
nummularium ssp.
nummularium
Stallört
Ononis spinosa
ssp. arvensis

Rödlistad NT
(Nära hotad)

Växer på öppen, torr mark, t.ex. torrbackar, bryn och betesmarker.

Rödlistad VU
(Sårbar)

Växer på öppen, frisk-fuktig, näringsrik mark, t.ex. strandängar,
snår, vägrenar och dikeskanter.

Här i område 4.

Här i anslutning till stigen i område 4.
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4 Diskussion
4.1

Naturvärden och viktiga områden
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4.2

Fåglar, insekter, groddjur och fladdermöss
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4.3

Kommentarer om skötsel och åtgärder
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5 Slutsatser
•

•
•

•

•

•

•
•
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Naturvärdesobjekt
Vid inventeringstillfällena i maj och juni 2015 avgränsades 12 naturvärdesobjekt, se karta i bilaga 2. I denna bilaga beskrivs dessa objekt. Förutom
beskrivning och motivering till vald naturvärdesklass för varje naturvärdesobjekt listas naturvårdsarter som kan kopplas till respektive område.
I objektsbeskrivningarna anges källa till artfynden, följande förkortningar används:
AP = Fynd inrapporterade till Artportalen eller Svalan under perioden 1900-2015
TUVA = Ängs- och betesmarksinventeringen, Jordbruksverket
Rödlistade arter enligt rödlistan från 2015 (Gärdenfors, 2015).
Följande förkortningar används för naturvårdsarter: F=fridlyst, Ss=skoglig signalart, I=indikatorart för äng och bete, CaS=Callunas signalart (art som
med motivering lyfts fram av Calluna), Få=Fågeldirektivet, Ha(2,4)=Habitatdirektivet (samt de aktuella bilagorna), Ty=Typisk art i en Natura 2000naturtyp, R=rar (sällsynt) art som inte är rödlistad, signal- eller indikatorart eller rödlistad. Rödlistade arter används följande förkortningar: CR=akut
hotad, EN=starkt hotad, VU=sårbar, NT=nära hotad, DD=kunskapsbrist.
I beskrivningarna finns Callunas inventerare angivna med följande förkortningar: HAN=Håkan Andersson, HSN=Håkan Sandsten
För information om metoden för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard, se huvudrapporten.
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Naturvärdesobjekt 1 - Buskmark i norr
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 2, Högt naturvärde

Osäker

HAN, HSN (groddjur)

Igenväxningsmark

Buskmark

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Artrik fågelfauna, artrikt buskskikt, gott om blommande buskar som har en
lång sammanlagd blomningstid (från vårr-högsommar).

Kärrsångare (R),
gulsparv (VU), törnskata
(Få), åkergroda (F,
Ha4), s:t persnycklar
(F), tvåblad (F), stenfrö
(NT).

Påtagligt

Högt

Beskrivning

Bild

cennier igenväxande. Marken torr
Tidigare troligen bete, nu sedan flera dec
med enstaka mindre, fuktiga svackor. Jo
ordmån främst ganska fast
lerblandat grus, hårt packad. De få träde
en har en ålder på som mest ca 60
år (ek, rönn, körsbär, oxel, björk, päron). Buskskiktet mycket tätt
ommer talrikast, men följande arter
(ogenomträngligt) och artrikt. Slån föreko
förekommer också (i fallande frekvens): lövsly, vide, kornell, hagtorn,
nypon, benved, druvfläder, fläder, skogsttry, brakved, olvon och surtorn.
Fältskiktet svårinventerat p.g.a. det täta buskskiktet, men följande arter
kunde noteras (i fallande frekvens): hund
dkäx, björnbär, kaprifol, hundäxing,
kirskål, flenört, s:t persnycklar, tvåblad, vallört
v
och stenfrö. Fågelfaunan är
artrik med bl.a. näktergal, kärrsångare, ärtsångare,
ä
trädgårdssångare,
törnsångare, törnskata, gulsparv och häm
mpling. Väl använda stigar leder
genom delar av området.
Längs områdets östra gräns, väster om vägen,
v
finns en stenmur som dock
är helt överväxt och knappt synlig.

I en grund vattensamling i anslutning till den norra delen av
å
vid ett inventeringsbesök
naturvårdsobjekt 1 noterades spelande åkergroda
10 april. Någon lek kunde dock inte kons
stateras, troligen på grund av för
elemära vatten.

5

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Bilden, tagen norrut
från vägen centralt i
området, ger en
antydan av de täta
buskagen.
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Naturvärdesobjekt 2 - Ekskog i östter
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Natura 2000-habitat

Nv-klass 3, Påtagligt naturvärde

HAN

Skog och träd

Ekskog

Kolla upp

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Hotad biotop

Ca hundraårig ekskog, artrikt buskskikt, blommande träd och buskar

Ask (EN)

Visst

Visst

Beskrivning

Bild

Sedan länge igenväxande, trädbärande betesmark som varit i princip
ostörd i många decennier och sakta gått mot naturskog. Enarna i
buskskiktet antyder att området tidigare (för ca 60 år sedan) var mer öppet,
et. Marken torr-frisk med enstaka
troligen gles ekskog med en i buskskikte
fuktigare partier (en mindre damm utgör ett eget naturvärdesobjekt, 5).
minerar ek, trädålder ca 100 år och
Flerskiktat och välslutet. I trädskiktet dom
en största stamdiameter på ca 6 dm. Äve
en lönn, ask och vildapel
förekommer, men i klenare dimensioner. Buskskiktet mycket tätt, bitvis
ogenomträngligt, av arterna slån, hagtorn, nypon, getapel, en och lövsly.
Fältskiktet starkt fragmenterat p.g.a. tätt träd- och buskskikt, svårinventerat,
men följande arter kunde noteras: träjon, hundäxing, kaprifol och fibblor.
ast, svarthätta, trädgårdssångare,
Bland häckfåglarna kan näktergal, koltra
talgoxe och bofink nämnas. Död ved av något grövre dimensioner
å ekarna). Även klenved med
förekommer i små mängder (grenved på
diameter på under 10 cm förekommer i små
s
mängder.
En mindre inventeringsinsats av fladderm
möss (autoboxar) gav
dvärgfladdermus och trollfladdermus.
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Figurtext
Bilden visar en av de
grövre ekarna i
området.
Stamdiametern på
detta träd är ca 6 dm
och ålder uppskattas
till ca 100 år.
Grenarnas strävan
uppåt antyder att
trädet har växt upp i
halvöppen miljö,
troligen en
buskklädd
betesmark. En del
död grenved i träden
är den enda döda
veden i området,
förutom klenved
(under 10 cm i
diameter).
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Naturvärdesobjekt 3 - Buskmark i sydväst
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 3, Påtagligt naturvärde

HAN

Igenväxningsmark

Buskmark

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Visst

Visst

Artrikt buskskikt, gott om blommande buskar som har en lång sammanlagd
blomningstid (från vår-högsommar).
Beskrivning
Tidigare troligen bete, nu sedan ett par decennier
d
igenväxande. Marken torr
med enstaka mindre, fuktiga svackor, frä
ämst i den östra delen. Jordmån
främst ganska fast lerblandat grus, hårt packad.
p
De få träden har en ålder
på som mest ca 60 år (ek, tall, rönn, oxe
el, björk). Buskskiktet tätt och artrikt.
Slån och vide förekommer talrikast, men följande arter förekommer också (i
fallande frekvens): lövsly, nypon hagtorn, skogstry och getapel. Fältskiktet
svårinventerat p.g.a. det täta buskskiktett, men följande arter kunde noteras
(i fallande frekvens): hundkäx, björnbär, kaprifol, hundäxing, smörblomma,
smultron, teveronika, sommarvicker och fibblor. Fågelfaunan är artrik med
are.
bl.a. näktergal, ärtsångare och törnsånga
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Bild

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
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Naturvärdesobjekt 4 - Grusmark viid tennisbanan i väster
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 2, Högt naturvärde

HAN

Infrastruktur
och bebyggd
mark

Antropogen
grusmark

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

a förutsättningar för steklar och
Örtrikt fältskikt på torr, grusig mark. Goda
andra torrmarksinsekter.

Mindre blåvinge (NT),
ängsnätfjäril (NT),
violettkantad guldvinge
(NT), klöversidenbi (NT),
ljus solvända (NT), stallört
(VU)

Påtagligt

Högt

Beskrivning

Bild

Litet område artificiell grusmark, en gammal boulebana, samt en liten,
B
har inte skötts på några
öppen torrbacke i anslutning till stigen. Boulebanan
år, vilket gjort att området hör till de örtrik
kaste inom plangränsen. I
anslutning till stigen mot öster torr, öppen
n mark. Buskskiktet är begränsat till
några småplantor av björk på boulebana
an, samt nypon, hagtorn och lövsly
på torrbacken. Örtskiktet artrikt med bl.a. getväppling (rikligt norr om
k
vildmorot, revfingerört,
boulebanan), olika fibblor, svartkämpar, kungsljus,
mandelblomma, ljus solvända, smultron, brudbröd, backnejlika, äkta
d, gråbinka och stallört (vid stigen i
johannesört, strimsporre, sötvedel, blåeld
öster). Tre rödlistade fjärilsarter påträffad
des i området: mindre blåvinge (3
exemplar), ängsnätfjäril (2 exemplar) och
h violettkantad guldvinge (1
exemplar). Även det rödlistade klöversidenbiet och det mindre vanliga
xemplar vardera.
snäckmurarbiet noterades med några ex
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Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Även den här typen
av miljöer, antropogen grusmark, kan
vara värdefulla. Det
här området hyser
den tätaste koncentrationen av torrmarksväxter i planområdet. Den grusade marken ger
också boplatser för
olika steklar som
trivs i lite grövre
kornstorlekar.
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Naturvärdesobjekt 5 - Småvatten i skog
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 4, Visst naturvärde

Nej

HAN

Limnisk miljö

Småvatten

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Visst

Obetydligt

Motivering
Troligen permanent småvatten omgiven av skog. Potentiellt lekvatten för
groddjur.
Beskrivning
eskuggad. Troligen vattenfylld en
Liten damm omgiven av lövskog, helt be
större del av året. Botten täckt av löv, något mjuk. Endast enstaka örter i
vattnet: topplösa och vattenskräppa.
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Bild

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Omgiven av ekskog
finns denna lilla
våtmark, som är ca
10 m i diameter.
Vattnet är nästan
helt beskuggat och
nästan fritt från
vegetation.
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Naturvärdesobjekt 7 - Våtmark i an
nslutning till dike
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 2, Högt naturvärde

HAN, HSN (groddjur)

Limnisk

Småvatten

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Förekomst av hotad art (långbensgroda))

Långbensgroda (VU, F,
Ha4)

Visst

Högt

Beskrivning

Bild

g
våtmark. Vattnet nästan
Dike som nära havet utvidgar sig till en grund
stillastående (vid fältbesöket) och näringsrikt (grönalger). Gamla körskador.
ä
och besksöta.
I fältskiktet bl.a. bladvass, rosendunört, ängsbräsma
Vid ett riktat fältbesök den 10 april sågs 16 romklumpar av långbensgroda,
el av samma art. Våtmarken
och vid besöket 27 april många grodynge
bedömdes vara en uppenbarligen bra lek
kplats för långbensgroda.
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Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Våtmarken utgörs av
ett dike som tillåtits
utvidga sig. Vattnet
är nästan stillastående och mycket
näringsrikt, vilket
visas av den rika
tillgången på grönalger.
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Naturvärdesobjekt 8 - Dike i NV
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 3, Påtagligt naturvärde

HAN, HSN (groddjur)

Limnisk

Dike

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

salamander och mindre
Öppet vatten, lekvatten för större vattens
vattensalamander. Även grodyngel.

Större vattensalamander
(F, Ha2,4), mindre
vattensalamander (F).
Grodyngel

Visst

Påtagligt

Beskrivning

Bild

Öppet dike i anslutning till Flundregatan och en mindre bilväg, troligen
vid fältbesöket i början av juni).
dagvatten. Nästan stillastående vatten (v
Rensas regelbundet, vid fältbesöket 25-2
26 maj ganska lite vegetation i
vattnet, men heltäckande vegetation läng
gs dikeskanterna. Bland arterna
flera arter säv och hästhov, i vattnet grön
nalger. Vid inventeringsbesök 27-28
april 2015 noterades 14 hanar och två ho
onor av större vattensalamander,
samt ett tiotal mindre vattensalamander, och även småspigg. Även
n av juni, vilket visar att diket är
grodyngel noterades vid besöket i början
lekvatten för någon groda eller padda. Vid besöket 16 juni var diket nästan
d bara enstaka grodyngel.
uttorkat med bara mindre pölar, och med
Kommentar: Alltför kraftig rensning av un
ndervattensvegetation är negativt
för salamandrar, eftersom de fäster ägge
en på vegetationen. Diket kan alltså
innan de senaste rensningen ha varit ett mycket värdefullare lekvatten.
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Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Vattnet i diket består
i huvudsak av
dagvatten från det
närbelägna
villaområdet.
Näringsbelastningen
är stor, men i vattnet
var det gott om
grodyngel. Vid ett
senare besök var
diket dock nästan
helt utan vatten och
med bara ett fåtal
grodyngel.

Bilaga 1

Naturvärdesobjekt 9 - Litet dike so
om ansluter till nv-objekt 8
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 4, Visst naturvärde

HAN

Limnisk

Dike

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Visst

Obetydligt

Öppet vatten
Beskrivning
nnat dike (nv-objekt 8), i anslutning
Litet, öppet dike som avvattnar ut i ett an
till parkeringsplats. Bara lite vatten i västter, inget i öster. Näringsrikt. I
vattnet grönalger. I fältskiktet bl.a. havssäv, tiggarranunkel och en möja-art.
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Bild

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Smörblommesläktingen tiggarranunkel
förekommer i diket.
Denna växt trivs
bäst på näringsrik
lerjord. Den är
ganska vanlig men
lite anonym eftersom
den främst påträffas
på platser där
allmänheten inte
vistas så ofta.
Tiggarranunkel hör
till de giftigaste
smörblommorna, det
är främst den skarpa
växtsaften som kan
ge svåra blåsor.
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Naturvärdesobjekt 10 - Öppet dike
e i skogsmark, i SO
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 4, Visst naturvärde

HAN

Limnisk

Dike

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Visst

Obetydligt

Rinnande, öppet vatten
Beskrivning
Öppet dike i skogsmark (planterad tallskog), kommer från trumma som
ns slut, troligen dagvatten.
öppnar norr om gräsmatta vid Stenstigen
Näringsrikt. Tydligt rinnande vatten (vid alla
a fältbesöken), oftast bara några
centimeter djupt. Ganska fast lerbotten. I och i anslutning till diket en del
onika, ängsbräsma, humleblomster,
vide. I fältskiktet bl.a. besksöta, bäckvero
gul svärdslilja, vänderot, bladvass och brredkaveldun.
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Bild

Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
Från stigen syns
knappt diket
eftersom
vegetationen är
frodig. Några
videbuskar syns i
förgrunden. På den
östra sidan av diket
slås marken och här
finns en stig som
dock verkar vara
ganska lite
frekventerad.







































Bilaga 1

Naturvärdesobjekt 11 - Öppet dike i öppen mark, i O
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 3, Påtagligt naturvärde

HAN

Limnisk

Dike

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

Rinnande, öppet vatten. Lekvatten för grroddjur.

Grodyngel

Visst

Visst

Beskrivning

Bild

Öppet dike i öppen mark, f.d. betesmark. Fortsättning på diket i skogen (nvkt. Sakta rinnande vatten (vid alla
objekt 10), troligen dagvatten. Näringsrik
fältbesöket), oftast bara några centimete
er djupt. Ganska fast lerbotten. I och
i anslutning till diket en del vide. I fältskik
ktet bl.a. besksöta, bäckveronika,
rosendunört, älggräs och bladvass. Före
ekomst av grodyngel visar att diket
är lekvatten för grodor eller paddor.
Biotopskyddat objekt.
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Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
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Naturvärdesobjekt 12 - Småvatten i glänta i N
Naturvärdesklass

Säkerhet

Inventerare

Naturtyp

Biotop

Nv-klass 3, Påtagligt naturvärde

HAN, HSN (groddjur)

Limnisk

Småvatten

Motivering

Naturvårdsarter

Biotopvärde

Artvärde

alitet.
Lekvatten för åkergroda, dock av låg kva

Åkergroda

Visst

Visst

Beskrivning

Bild

sobjekt 1) finns ett par, delvis
I en glänta mellan buskmark (naturvårds
sammanhängande våtmarker. Vid fältbes
sök den 10 april fanns öppet vatten
och spelande åkergroda hårdes. Vid sen
nare fältbesök kunde dock ingen lek
konstateras och endast lite vatten fanns kvar. Den 16 juni var allt vatten
a, högvuxna gräs.
borta och området dominerades av grova
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Natura 2000-habitat

Hotad biotop

Figurtext
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Bilaga 3
Projekt

KKE0010 - Borgholm DP Solbergamarken MKB & NVI 2015

Datum

2015-08-10

Art
Björktrast
Bofink
Entita
Fasan
Fisktärna
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråtrut
Gräsand
Gulsparv
Gärdsmyg
Havstrut
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Knölsvan
Koltrast
Kråka
Kärrsångare
Ladusvala
Lövsångare
Morkulla
Näktergal
Pilfink
Ringduva
Roskarl
Rödbena
Rödhake
Rödstjärt
Skata

Förkortning
BT
BO
ET
FA
Fisktärna
GA
Gravand
Grågås
Gråtrut
Gräsand
GV
GY
Havstrut
Hornuggla
HS
HÄ
HI
JÄ
KA
Knölsvan
KT
KR
KS
LS
LÖ
Morkulla
NÄ
PK
RD
Roskarl
RB
RH
RS
SA

Antal revir
1
3
1
1
6

3
1
1?
5
1
1

6
1
2
5
1
5
1
3

3
2

Kommentar
Sjungande hane
Sjungande hanar
Sjungande hane, även varnande
Tupp som hördes i närbelägna trädgårdar och till slut i den nordvästra delen av inventeringsområdet
Indikationer på parbildning, men senare inga häckningskriterier
Sjungande hanar
Några fåglar ute i vattnet, men inga häckningsindikationer
Flera häckningar med sammanlagt 23 ungar
Enstaka fåglar vilande på stenar ute i vattnet
Minst en häckning med sammanlagt nio ungar
Sjungande hanar
Sjungande hane
Enstaka fåglar vilande på stenar ute i vattnet
Möjligen tiggläte, men observationen osäker. Dock i område som är lämpligt för arten
Näringssökande i luften över inventeringsområdet
Sjungande hanar
Sjungande hane
Sjungande hane
Överflygande, talrikt
Ett par fåglar näringssökande nära stranden
Sjungande hanar
Sjungande hane
Sjungande hanar
Näringssökande i luften över inventeringsområdet
Sjungande hanar
Dragande fågel
Sjungande hanar
Flera fåglar i buskage nära hamnen
Sjungande hanar
Observation av en rastande fågel
Några fåglar vilande på stenar i vattnet
Sjungande hanar
Sjungande hanar
Näringssökande och överflygande. Trolig häckfågel i villakvarteren.

Art
Skrattmås
Stare
Steglits
Stenskvätta
Storskarv
Storskrake
Strandskata
Svarthätta
Svartvit flugsnappare
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Tornseglare
Trädgårdssångare
Trädpiplärka
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Ängspiplärka
Ärtsångare

Förkortning
Skrattmås
SE
SG
ST
Storskarv
Storskrake
Strandskata
SH
SF
SÄ
TX
TT
TO
TR
TP
Turkduva
TS
TÖ
ÄP
ÄS

Antal revir Kommentar
Några näringssökande fåglar i vattnet.
Näringssökande i området, bo i villa alldeles utanför inventeringsområdet
1
Sjungande hane
1
Sjungande hane
En vilande fågel på sten i vattnet
Minst en häckning med sammanlagt tio ungar
Några fåglar vilande på stenar i vattnet
2
Sjungande hanar
2
Sjungande hanar
2
Sjungande hanar
5
Sjungande hanar
1
Sjungande hane
Näringssökande i luften över inventeringsområdet
1
Sjungande hane
1
Sjungande hane
Överflygande. Trolig häckfågel i villakvarteren.
5
Sjungande hanar
11
Sjungande hanar
1
Varnande fågel på strandängen
6
Sjungande hanar

KKE0010 Borgholm - Fågelinventering
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USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community
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