Naturvärden Sjövik
Tofta Växjö 2011

Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se
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Metodik
Inventeringen har utförts under sommaren 2011. Som grund för inventeringen har flygbilder legat och
avgränsningen av olika delområden har gjorts utifrån dessa. Inventeringens syfte har varit att bedöma
olika områdens naturvärden och ge en dokumentation av förekommande intressanta arter. För att på
ett lätt sätt redovisa naturvärden har siffervärden mellan 1 och 10 tagits fram med följande riktlinjer:
N=1 - ringa naturvärden
N=3 - måttliga naturvärden
N=5 - ganska höga naturvärden
N=7 - höga naturvärden
N=9 - mycket höga naturvärden
N=10 - mycket höga naturvärden (klart reservatsklass i sig)
Vid bedömandet av naturvärdet och för beskrivningen av olika områden har följande särskilt beaktats:
- biotop
- trädskiktets artsammansättning och åldersfördelning.
- fältskiktets täckning och dominerande arter samt speciella intressanta arter.
- mosskiktets täckning och förekomst av mera krävande arter som olika signalarter.
- intressanta noterade arter bland övriga organismgrupper såsom insekter, lavar och fåglar.
- viktiga nyckelmiljöer som död ved, vedsvampar, blomrika marker och stora träd.
- områdets läge i förhållande till andra biotoper i närheten.
- områdets potential att utvecklas till ett område med riktigt höga naturvärden inom en snar
framtid.
- områdets naturlighet (påverkan från människan).
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Tidigare inventeringar
Området har inte inventerats tidigare.

Beskrivning av området
Det inventerade området ligger vid Sjövik i Tofta. Området avgränsas av riksvägen i norr, Toftasjön i
väster och söder, samt ett bäckdråg i öster.

Skogar
Skogen består mest av trivial produktionsbarrskog, dock med ganska stort inslag av tall och björk. I
anslutning till våtmarkerna finns värdefulla sumpskogar.
Våtmarker
Tre våtmarker finns i området dels längs bäcken i öster, kärr mot Toftasjön i södra delen och kärr mot
Toftasjön i västra delen. De olika våtmarkerna har skilda karaktärer.
Ängar
Delområde 1 är öppet och mycket blomrikt med typiska ängsväxter. Insektslivet är mycket artrikt med
fjärilar som silverblåvinge och mindre bastardsvärmare. Dessutom hittades spindelört, vilket är ett
anmärkningsvärt fynd så långt västerut.
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Intressanta arter

I de blomsterrika markerna i delområde 1 påträffades både spindelört och mindre bastardsvärmare.

Spindelört Thesium alpinum NT- nära hotad
Spindelörten är en mycket märklig växt som har sin största utbredning i landet i östra Småland,
förutom de svenska förekomsterna förekommer arten närmast i Spanien. Spindelörten växer i ängsoch betesmarker men även på vägkanter, gamla grustag m.m. Arten har minskat under senare tid och
har åtminstone i länet blivit sällsynt, och påträffas numera sällan i ängs- och betesmarker. Totalt 33
plantor påträffades i den norra delen av delområde 1.
Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT-nära hotad
En vacker fjäril som påträffas i blomrika marker. Larven lever på olika ärtväxter. Arten är spridd i
Växjötrakten.
Skogsstyrelsens signalarter
Av skogsstyrelsens signalarter påträffades endast långflikmossa.
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Delområde 1
Beskrivning: Blomrik ängsmark med mycket prästkrage, klöver, kråkvicker och åkervädd.

Naturvärde: 8

Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Björk

Biotop: Ängsmark

Övriga trädslag: Apel, asp, tall, gran och sälg.

Maximal omkrets på träd: 185 cm gran.

Död ved: saknas

Buskskikt: Sparsamt med enbuskar och hallon.
Dominerande arter i fältvegetation: Rödven.
Övriga arter i fältvegetationen: Svartkämpar, ängsskallra, åkervädd, kråkvicker, gulvial, gulvial,
gulmåra, smörblomma, gråfibbla, ärenpris, ängskovall, örnbräken, grönvit nattviol, stor blåklocka,
gökärt, fyrkantig johannesört, teveronika, hundkäx, röllika, liten blåklocka och spindelört.
Dominerande arter i mosskiktet:
Övriga arter i mosskiktet:
Svampar:
Insekter: Skogsnätfjäril, luktgräsfjäril, humlebagge, silverblåvinge, rödfransad björnspinnare,
ängssmygare, liten tåtelsmygare, mindre bastardsvärmare, rutig buskmätare, fyrbandad blombock,
humlebagge, fönsterblomfluga och älggräspärlemorfjäril.
Fåglar: Gärdsmyg och svarthätta.
Övrigt:
Rödlistade arter: Spindelört 17 plantor i ängen nära vägen och 16 plantor 30 m längre söder ut.
Mindre bastardsvärmare 3.
Skogsstyrelsens signalarter:
Övrig bedömning: Området borde i framtiden skötas för att inte växa igen.
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Delområde 2
Beskrivning: Varierat område största delen består av gles tallskog med mycket lövsly. Mot sjön
finns ett öppet kärr och i norr är det igenväxande ängsmark med mycket aspsly.

Naturvärde:
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(Kärret 7)

Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Tall

Biotop: Tallskog

Övriga trädslag: Rönn, asp, björk, sälg och gran.

Maximal omkrets på träd: 180 cm tall.
björklåga 1.

Död ved: Tallåga 2, björkhögstubbe 1 och

Buskskikt: En, hallon, druvfläder och rikligt med lövsly.
Dominerande arter i fältvegetation: Kruståtel och örnbräken.
Övriga arter i fältvegetationen: Mjölkört, örnbräken, blodrot, skogssallat, åkervädd, ärenpris,
smultron, besksöta, bergsyra, kråkvicker, lingon, ängskovall, jättebalsamin, ljung och skogsstjärna. I
kärret vid sjön växer tranbär, pors, rosling, tuvull, ängsull, rundsileshår, vattenklöver, flaskstarr, vitag,
kråkbär, strandklo, gul näckros, kärrsilja och vass.
Dominerande arter i mosskiktet: Olika vitmossor.
Övriga arter i mosskiktet: Räffelmossa.
Svampar: Borstticka, björkticka och violtagging.
Insekter: Luktgräsfjäril och spjutflickslända.
Fåglar: Trädgårdsångare.
Övrigt:
Rödlistade arter:
Skogsstyrelsens signalarter:
Övrig bedömning:
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Delområde 3
Beskrivning: Blandskog. Ganska mycket blåbär, ett hällmarksparti finns i nordöst.

Naturvärde:
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Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Gran.

Biotop: Blandskog.

Övriga trädslag: Björk, rönn, tall, ek och asp.

Maximal omkrets på träd: 200 cm gran.
asp.

Död ved: Sparsamt med död ved av gran, tall och

Buskskikt: Hallon och sparsamt med lövsly.
Dominerande arter i fältvegetation: Kruståtel och blåbär.
Övriga arter i fältvegetationen: Vårfryle, örnbräken, ängskovall, skogssallat, lingon, stensöta och
ljung.
Dominerande arter i mosskiktet: Husmossa.
Övriga arter i mosskiktet: Kammossa.
Svampar: Borstticka, ostronmussling och flatskål.
Insekter:
Fåglar: Gärdsmyg, talltita, svarthätta, kungsfågel, rödhake, svartmes och större hackspett.
Övrigt: Gammelgranslav.
Rödlistade arter:
Skogsstyrelsens signalarter: Långflikmossa.
Övrig bedömning:
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Delområde 4
Beskrivning: Bäck med fina artrika kärrpartier i norr, längre söderut blir bäcken bredare med
skogsbeklädda kanter.

Naturvärde:
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Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Gran.
Maximal omkrets på träd: 125 cm gran.
torrträd av gran.

Biotop. Sumpskog.

Övriga trädslag: Björk, tall, viden och al.
Död ved: Sparsamt med död ved främst i form av

Buskskikt: Pors.
Dominerande arter i fältvegetation:
Övriga arter i fältvegetationen: Topplösa, sjöfräken, missne, kärrsilja, strandklo, kråkklöver,
vattenmåra, kärrviol, skogsstjärna, stjärnstarr, blodrot, videört, frossört, veketåg, säv, flaskstarr, säv,
kabbeleka, gul näckros, fackelblomster, svalting, gråstarr, harsyra och mannagräs.
Dominerande arter i mosskiktet:
Övriga arter i mosskiktet:
Svampar: Kuddticka, kantarell, klibbticka och björkticka.
Insekter: Röd flickslända, gulfläckad glanstrollslända, månflickslända, blå jungfruslända, mindre
sjötrollslända, näckrosmott och ockragul buskmätare.
Fåglar: Stjärtmes, rödhake och lövsångare.
Övrigt:
Rödlistade arter:
Skogsstyrelsens signalarter:
Övrig bedömning:
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Delområde 5
Beskrivning: Barrskog med mycket blåbär. Fin rekreationskog.

Naturvärde:

6

Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Gran och tall.

Biotop: Barrskog.
Övriga trädslag: Björk, ek och asp.

Maximal omkrets på träd: 115 cm gran.
björk.

Död ved: Sparsamt med död ved av tall, gran och

Buskskikt: Brakved och sparsamt med lövsly.
Dominerande arter i fältvegetation: Blåbär (ganska mycket bär).
Övriga arter i fältvegetationen: Örnbräken, kruståtel, ljung, ängskovall, vårfryle, veketåg, mjölkört
och ekorrbär.
Dominerande arter i mosskiktet:
Övriga arter i mosskiktet:
Svampar: Violticka, klibbticka och fnöskticka.
Insekter:
Fåglar: Mindre korsnäbb, lövsångare, blåmes, trädpiplärka, koltrast, svartmes, taltrast och koltrast.
Övrigt:
Rödlistade arter:
Skogsstyrelsens signalarter:
Övrig bedömning:
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Delområde 6
Beskrivning: Gles barrskog med mycket lövsly.

Naturvärde:

4

Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Gran och tall.
Maximal omkrets på träd: 105 cm tall.

Biotop: Barrskog.
Övriga trädslag: Björk och rönn.
Död ved: Björkhögstubbe 2 och tallåga 1.

Buskskikt: Hallon och rikligt med lövsly av framförallt rönn och björk.
Dominerande arter i fältvegetation:
Övriga arter i fältvegetationen: Mjölkört, kruståtel, blåbär, lingon, ängskovall, skogsstjärna,
stensöta, vårfryle, örnbräken, ljung, veketåg, ekorrbär, stjärnstarr, gråstarr, hundstarr, nysört,
alsikeklöver, renfana, fingerborgsblomma och strimsporre.
Dominerande arter i mosskiktet:
Övriga arter i mosskiktet:
Svampar:
Insekter:
Fåglar: Svartmes, svartvit flugsnappare, nötväcka och talgoxe.
Övrigt:
Rödlistade arter:
Skogsstyrelsens signalarter:
Övrig bedömning:
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Delområde 7
Beskrivning: Strandskog och sjöstrand med mycket vass mot Toftasjön.

Naturvärde:

6

Datum: 2011-07-04

Dominerande trädslag: Björk.

Biotop: Kärr och sumpskog.

Övriga trädslag: Tall, gran och ek.

Maximal omkrets på träd: 140 cm björk.
granlåga 1 och granhögstubbe 1.

Död ved: Björkhögstubbe 6, björklåga 3,

Buskskikt: Brakved och pors.
Dominerande arter i fältvegetation: Blåbär i skogen och vass vid sjön.
Övriga arter i fältvegetationen: Videört, tranbär, sjöfräken, kärrsilja, blåtåtel, trådstarr, kärrviol,
brunven, vattenklöver, veketåg, ängskovall, stjärnstarr, kråklöver, topplösa och vattenmåra.
Dominerande arter i mosskiktet:
Övriga arter i mosskiktet: Spärrvitmossa.
Svampar: Klibbticka och fnöskticka.
Insekter: Sjöflickslända, luktgräsfjäril, spjutflickslända och blodröd ängstrollslända.
Fåglar: Entita, svartmes, rödhake, ladusvala och lövsångare.
Övrigt:
Rödlistade arter:
Skogsstyrelsens signalarter:
Övrig bedömning:
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Speciella hänsyn vid en exploatering
1. Spara och gynna tall och lövträd, speciellt äldre träd.
2. Spara död ved i största möjliga mån.
3. Spara det blomrika delområde 1, skötsel behövs i framtiden för att området ska behålla sina
naturvärden.
4. Kärrområdena (delområde 2 delvis, 4 och 7) är värdefulla och borde sparas.
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