Kommentar

Observatör. Calluna=C, artportalen=A

NV-Objekt arten förekommer i. Fladdermössens
områden hanteras i bilaga 4.
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Egen naturvårdsart

x

Fåglar 50% minskning 1975-2005

2

Fridlysning
enl 6, 8, 9 §§

A

Fågeldirektivet

Sågs födosöka i dammen år 2009 enligt rapport till artportalen. Arten är
fridlyst och kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet.

Art- och
habitatdirektivet

Typiska arter
Natura 2000

Signalarter
Skogsstyrelsen

Tuva signalarter
2002-2004

Rödlistan 2015

Bilaga 2 Naturvårdsarter

x

Däggdjur
Utter
Lutra lutra
Fladdermöss
Fransfladdermus
Myotis nattereri
Gråskimlig
fladdermus
Vespertilio murinus
Långörad
fladdermus
Plecotus auritus
Nordisk fladdermus
Eptesicus nilssonii
Dvärgfladdermus
Pipistrellus
pygmaeus
Stor fladdermus
Nyctalus noctula
Vattenfladdermus
Myotis daubentoni
Mustaschfladdermus
/tajgafladdermus
Myotis
mystacinus/brandtii
Fåglar

Nära
hotad
(NT)

x

Svarthakedopping
Podiceps auritus

Sävsparv
Emberica
schoeniclus

Tofsmes
Parus cristatus

x

x

x

Sång av kungsfågel hördes under inventeringen. Kungsfågel häckar i
granskogar och skogar med graninslag. Arten har minskat kraftigt och fördes
in på rödlistan år 2015.

C

23, 24

Förekommer i olika typer av skog. Häcker i trädhål och kräver därför ofta
äldre skog. Vid inventeringen sågs ett skogsduvepar i toppen av en torraka.

C

27

C, A

17

A

2

A

2, 5

A

17

Troliga hål av spillkråka återfanns vid inventeringen. Arten har rapporterats till
artportalen från flera platser i Eriksberg. Spillkråkan behöver stora
barrskogsområden, och är genom hålen den skapar en nyckelart. Arten finns
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Svarthakedopping har observerats i Ekebydammen under flera år. Flera
gånger har par observerats i häckningstid. Arten häckar i fiskfattiga
småvatten. Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär
att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver
utses.
Sävsparv vid Ekebydammen och vassområdet kring bäcken vid
Ekebdammen har under flera år rapporterats in till artportalen. Arten häckar i
vassområden och våtmarksbiotoper. Sävsparven har minskat kraftigt, bland
annat på grund ett mer homogent jordbrukslandskap med mindre småvatten
och av brist på vinterföda.

x

Sårbar
(VU)

NV-Objekt arten förekommer i. Fladdermössens
områden hanteras i bilaga 4.

Nära
hotad
(NT)

Observatör. Calluna=C, artportalen=A

Spillkråka
Dryocopus martius

x

Kommentar

Skogsduva
Columba oenas

Egen naturvårdsart

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fridlysning
enl 6, 8, 9 §§

Fågeldirektivet

Art- och
habitatdirektivet

Typiska arter
Natura 2000

Signalarter
Skogsstyrelsen

Rödlistan 2015
Sårbar
(VU)

Tuva signalarter
2002-2004

Bilaga 2 Naturvårdsarter
Kungsfågel
Regulus regulus

x

Tofsmes har rapporterats in till artportalen vid häckningstid. Arten är ganska
stationär, rör sig inte långt bort från reviren utanför häckningstid. Platser där
de påträffas utanför häckningstid är i allmänhet nära häckplatser sommartid.,
Förekommer i fuktig barrskog med rik förekomst av död ved. Visar på god
tillgång på död ved, bl.a. i olika typer av produktionsskog.

Kommentar

Observatör. Calluna=C, artportalen=A

NV-Objekt arten förekommer i. Fladdermössens
områden hanteras i bilaga 4.

C

9

C

17, 18, 23, 24

Gnag av myskbock i objekt 18 observerades under inventeringen. Gnag av
myskbock i objekt 17 observerades av Mats Jonsell. Lever på gammal
solbelyst sälg.

C,
Mat
s
Jons
ell

17, 18

Gnag av reliktbock observerades under inventeringen. Fynd i objekt 22 är
inrapporterad observation från artportalen. Reliktbock är sällsynt och lever i
innerbarken på gamla solbelysta, levande tallar.

C, A

9, 12, 15, 17, 22,
23

Egen naturvårdsart

2

Fåglar 50% minskning 1975-2005

A

Fridlysning
enl 6, 8, 9 §§

Inrapporterad till artportalen. Paddor är beroende av fuktiga småbiotoper och
skrymslen att övervintra i, samt lekvatten. Fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Fågeldirektivet

x

Art- och
habitatdirektivet

Vanlig padda
Bufo bufo

Typiska arter
Natura 2000

17

Signalarter
Skogsstyrelsen

CO
NEC

Tuva signalarter
2002-2004

Vanlig groda observerades vid CONEC:s inventeringa år 2011. En blockrik
mark med småvatten gynnar övervintring och reproduktion. Fridlyst enligt 6 §
i hela landet.

Rödlistan 2015

x

Bilaga 2 Naturvårdsarter
Vanlig groda Rana
temporaria

Groddjur

Insekter
Blanksvart trämyra
Lasius fuliginosus
Granbarkgnagare
Microbregma
emarginata

x
x

Myskbock
Aromia moschata

Reliktbock
Nothorhina punctata

Kärlväxter

x

x

Nära
hotad
(NT)

x

x

Blanksvart trämyra observerades under inventeringen. Arten bygger bon i
håligheter i träd.
Gnag av granbarkgnagare observerades under inventeringen.
Granbarkgnagare är en skoglig signalart. Arten lägger ägg i granens ytterbark
och föredrar grövre granar för detta.
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Observatör. Calluna=C, artportalen=A

NV-Objekt arten förekommer i. Fladdermössens
områden hanteras i bilaga 4.

x

Axslinga observerades under inventeringen. Observationen gjordes på
avstånd från stranden, och artbestämningen är därför preliminär. Arten är
naturvårdsart i naturligt näringsrika sjöar enligt Natura2000, varför den
används som egen naturvårdsart även i den antropogent skapade dammen.

C

2

Inrapporterad till artportalen. Observationen från artportalen kan vara en
trädgårdsrymling. Axveronika växer öppet och indikerar torr, kalkrik mark.

A

22

Observerades under inventeringen. Blåsippa är ganska vanlig i frodiga lövoch barrskogar. Arten är kalkgynnad. I Uppland är blåsippan fridlyst enligt 9 §
MB.

C

19, 22, 23, 25, 27

Brudbröd observerades under inventeringen. Brudbröd är en stark signalart
för bete och är kväveskyende men kalkgynnad. Den klarar
av en viss igenväxning.

C

21, 22

Inrapporterad till artportalen. Växer i springor på hällar och bergbranter,
speciellt där det är ljusöppet. Är framför allt knuten till sura bergarter.

A

22

Inrapporterad till artportalen. Arten observerades flera år innan inventeringen.
Eftersom den är ettårig kan den vara försvunnen från området idag. Växer på
sandig, kalkrik mark. Arten är känslig för konkurrens.

A

3

Observerades under inventeringen. Gullviva indikerar mullrik och/eller kalkrik
mark. Arten gynnas av en lågvuxen omgivning. Fridlyst enligt 6 § i hela landet

C

9, 19, 21, 22

Observerades under inventeringen. Gulmåra växer på torra gräsmarker.

C

21

x

Blåsippa
Hepatica nobilis

x

Brudbröd
Filipendula vulgaris

x

x

x

Gaffelbräken
Asplenium
septentrionale
Grådådra
Alyssum alyssoides

Egen naturvårdsart

Axveronika
Veronica spicata

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fridlysning
enl 6, 8, 9 §§

Fågeldirektivet

Art- och
habitatdirektivet

Typiska arter
Natura 2000

Signalarter
Skogsstyrelsen

Tuva signalarter
2002-2004

Rödlistan 2015

Bilaga 2 Naturvårdsarter
Axslinga
Myriophyllum
spicatum

x
Sårbar
(VU)

Gullviva
Primula veris

x
x

x

Gulmåra
Galium verum
Hjärtstilla
Leonurus cardiaca

Sårbar
(VU)

Inrapporterad till artportalen. Gammal kulturväxt som numera är rödlistad.

A

1

Råglosta
Bromus secalinus

Starkt
hotad

Inrapporterad till artportalen. Gammalt åkerogräs som numera är rödlistat.
Arten observerades flera år innan inventeringen. Eftersom den är ettårig kan

A

3

x

Sårbar
(VU)

Inrapporterad till artportalen. Kallas även busktörne. Växer på torra
gräsmarker och längs vägar.
Vårärt observerades under inventeringen. Arten indikerar mullrik mark och
miljöer av lundkaraktär.

Vårärt
Lathyrus vernus

x

NV-Objekt arten förekommer i. Fladdermössens
områden hanteras i bilaga 4.

den vara försvunnen från området idag.

Observatör. Calluna=C, artportalen=A
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Egen naturvårdsart
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habitatdirektivet

Typiska arter
Natura 2000

Signalarter
Skogsstyrelsen

Tuva signalarter
2002-2004

Rödlistan 2015

Bilaga 2 Naturvårdsarter
Stallört

(EN)

A

2

C

9, 19

Svampar

	
  

Tallticka
Phellinus pini

Nära
hotad
(NT)

x

Vintertagging
Irpicodon pendulus

Nära
hotad
(NT)

x

x

Tallticka observerades under inventeringen. Fynd i objekt 22 och 27 är
inrapporterade obeservationer från artportalen. Tallticka visar på skyddsvärda
C, A
tallbestånd med höga naturvärden. Där den växer förekommer ofta flera
andra ovanliga och rödlistade arter.
Inrapporterad till artportalen. Växer på gamla, döda tallar eller tallgrenar.
Indikerar tallskog med höga naturvärden.

A

9, 12, 15, 16, 17,
22, 23, 24, 27

17, 22, 23, 24, 28

