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Lokal 3. Kattlammen
Ekonomiskt kartblad: 10H 1j
Rikets koordinater: 655830 159518
Inventeringsdatum: 970529, 970617, 970724, 970805
Lokalbeskrivning
Åsgropsjö som ligger i Turingeåsens formation (Gustafsson 1990). Omgivningarna karaktäriseras av skogsmark
där en del hyggesverksamhet förekommit. Sjön kalkades 1973-1974 (Willén 1980) i ett försök att förbättra fiskproduktionen. I vattnet finns mört, abborre och mindre vattensalamander. Drepanocladus polycarpus
(Gustafsson 1990), vit näckros, gäddnate och vattenklöver växer i sjön och runt densamma löper en 7-10 meters
bred mjukmatta där Sphagnumarter bildar bottenskiktet. Karaktärsarter för fältskiktet är Carex limosa, Carex
canescens, Carex rostrata, rosling, hjortron, tranbär, videört, kråkklöver, skvattram, odon och rundsileshår men
även vitag, brunven och kärrsilja förekommer. Björkar och enstaka Salixbuskar kantar sjön medan tallskogen tar
vid på den fastare marken.
Trollsländor och insekter
Håvning utfördes på Kattlammens östra sida och antalet infångade larver var lägst såväl mängd- som täthetsmässigt av alla projektets 16 lokaler. Jag kunde under sensommaren observera en del flygande adulter som både
patrullerade och lade ägg i vattnet. Insektsfaunan i vattenvegetationen närmast sjökanten var i övrigt skral med
undantag av de stora mängder kärr- och vattenspindlar som fanns.
Na turvärdesbeskrivn ing
Lokalen hyste en god trollsländefauna med vanligt förekommande arter i kommunen (II).

Figur 4 Kattlammen norrut.
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Lokal 4. Lilla Alsjön
kartblad: lOHOi
Rikets koordinater: 655443 159197
Inventeringsdatum: 970530, 970613, 970723, 970805
Ekonomiskt

Lokalbeskrivning
Liten sur brunvattensjö som genom igenväxning avskiljts från Stora Alsjön. Lilla Alsjön är oligotrof och en
referensprovtagningssjö i kalkningssammanhang och har således ej blivit kalkad. Omgivningarna präglas av
ostörd tallhedskog. Fisk saknas troligen i sjön men grodor och paddor förekommer i riklig mängd både som
yngel och adulter. Gul näckros, vit näckros och små öar av Sphagnummjukmattor växer ute i vattnet och hela
vattenspegeln är omgärdad av en 2-3 meter bred gungflymatta av Sphagnum spp. Bladvass och säv finns i liten
mängd i sjöns nordöstra delar. I fältskiktet dominerar Carex limosa, pors, skvattram, hjortron, tranbär, storsileshår och rundsileshår men även vitag och tuvull förekommer. Ljung och blåtåtel växer i de fastare och torrare
delarna.
Trollsländor och insekter
Håvning utfördes i sjöns norra och västra del och Leucorrhinia dubia tillsammans med Coenagrion hastulatum
var de trollsländor som klart dominerade larvsammansättningen. Antalet flygande trollsländor var under sensommaren mycket stort och det rådde en full aktivitet vad gäller revirpatrullering, parning och äggläggning i
vattenkroppen. I vattnet fanns rikligt med andra insekter som t.ex. mygglarver, dagsländelarver och dykare.
Naturvärdesbeskrivning
Lokalen hyste en mycket god trollsländefauna såväl artmässigt som mängdmässigt (III).

Figur 5. Lilla Alsjön västerut.
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Lokal 5. Lilla Envättern
Ekonomiskt kartblad: 10H lh
Rikets koordinater: 655550 158787
Inventeringsdatum: 970602, 970613, 970807
Lokalbeskrivning
En sur liten oligotrof skogssjö i kronoparken Sjuenda. Omgivningarna karaktäriseras av tallhedliknande skogsmark och blåbärsrisgranskog, där fuktigare partier med rikliga bestånd av skvattram, starrarter och mossarter
förekommer. Hela vildmarksområdet är klassat som riksintresse för naturvården. I Lilla Envättern finns vit näckros och undervattensSphagnum växer ca 3-5 meter ut under vattnet runt hela sjön. Gränsen mellan den 2-4 meter
breda gungflymattan och vattenspegeln är således ganska flytande. Bladvass växer ganska rikligt i de nordöstra
delarna. Fältskiktet domineras av Carex limosa, tranbär och rundsileshår men även tuvull, hjortron, rosling och
Carex rostrata finns representerade. Ett fåtal björkar finns invid strandkanten där tallen sedan helt tar vid.
Trollsländor och insekter
Håvning utfördes runt hela sjön och små Leucorrhinia dubia-larver fanns i ofantliga mängder i undervattensmossan. Dock noterade jag att insektsfauna i övrigt var så gott som obefintlig i vattenvegetationen där jag
håvade. Under hela sommaren flög ett stort antal adulter av en mängd olika arter invid och över vattnet och
aktiviteter som patrullering, parning och äggläggning försiggick.
Naturvärdesbeskrivning
Individmängden av larver och adulter var på denna lokal så stor att lokalen anses vara mycket god för trollsländor (III). De i kommunen vanligt förekommande arterna fanns representerade liksom de myrpräglade arterna
Aeshna subarctica och Coenagrion johanssoni.

Figur 6. Lilla Envättern norrut.
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Lokal 6. Bårsjön
Ekonomiskt kartblad: 10H3j
Rikets koordinater: 656871 159733
Inventeringsdatum: 970604, 970618, 970728, 970806
Lokalbeskrivning
En oligotrof sjö som ligger i en barrskogsomgivning där hyggesverksamheten varit betydande. Våtmarkerna runt
Bårsjön är upptagna som klass 1 i länsstyrelsens våtmarksinventering (1997) och där finns bl.a. ett artrikt kärr
med samtliga fyra pyrolaarter (Våtmarksinventeringen i Stockholms län 1997). I sjön finns ruda, abborre, mört,
gädda och mindre vattensalamander. Rikligt med flytbladsvegetation och säv täcker de nordöstra delarna av sjön.
I de sydöstra delarna finns endast glesare förekomster av vit näckros och säv. I strandkanten växer en ca 0,7
meter bred bård av Carex lasiocarpa, Carex rostrata och bladvass. I fältskiktet förekommer också vattenklöver,
videört, sjöfräken, Salixbuskar, pors, kärrdunört, kärrsilja, vattenmåra och Carex canescens. Bottenskiktet
närmast vattenlinjen består till övervägande del av Sphagnumarter men även andra mossor som Polytrichum spp
och Ptilium crista-castrensis finns representerade. Hylocomium splendens och Cladinaarter tar överhanden i de
torrare partierna en bit ifrån vattnet och här domineras också markskiktet av lingon- och blåbärsris. Glasbjörkar
och kibbalar växer invid vattnet och i fuktstråk men tall och gran överväger som trädskikt.
Trollsländelarver och insekter
Håvning utfördes i de sydöstra delarna av sjön och Coenagrion hastulatum tillsammans med Cordulia aenea var
de larver som var vanligast. Vid de inventeringstillfällen jag var här under sommaren såg jag en del adulter som
flög framförallt över de nordostliga partierna i sjön där flytbladsvegetationen och sävängarna växte som rikligast.
Det fanns ganska mycket sötvattensmärlor i vattnet men också arter som vattenspindlar och rörbyggande
nattsländelarver/husmaskar.
Naturvärdesbeskrivning
Lokalen hyste en god trollsländefauna med vanligt förekommande arter i kommunen (II).

Figur 7. Bårsjön österut.
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Lokal 7. Sarvsjön
Ekonomiskt kartblad: 10H li
Rikets koordinater: 655642 159014
Inventeringsdatum: 970528, 970606, 970616, 970721, 970806
Lokalbeskrivning
Oligotrof rotenonbehandlad sjö i Yngerns avrinningsområde. Omgivningarna utgörs av barrskog med en del
hyggen och granplanteringar. I vattnet finns öring, bäckröding, ruda, regnbåge och mindre vattensalamander. Vit
näckros och gäddnate finns i riklig mängd och i sjön växer också mycket bladvass, säv, vattenklöver, dyblad och
ett av länets största bestånd av ag (Sjöar och vattendrag i Södertälje 1985). I de södra och i de norra delarna finns
det mjukmatta av Sphagnum spp. I övrigt täcks bottenskiktet utmed stranden och i vattnet av barr och annan
onedbruten detritus. Fältskiktet domineras helt av örnbräken och en risvegetation av pors, odon, skvattram,
blåbär och lingon men även arter som tranbär, hjortron, fårsvingel, Carex canescens, Carex leporina och skogsstjärna finns. Rönn och glasbjörk växer i vattenlinjen och i fuktstråk men tallen är det vanligaste trädet.
Trollsländor och insekter
Håvningen utfördes i Sarvsjöns nordvästra del och de vanligaste larverna var Erythromma najas och Aeshna
juncea. Intressant är också fyndet av Aeshna osiliensis som normalt föredrar näringsrika sjöar eller brackvattenmiljöer (Sahlén 1996). Aktiviteter som parning och äggläggning pågick synbarligen av ett fåtal adulter under
sensommarbesöken. Förutom iglar så hittade jag inte mycket övriga insekter i vattnet där jag håvade. Det var
mestadels en tjock sörja av onedbrutna barr och annan död växtmateria.
Naturvärdesbeskrivning
Lokalen hyste en god trollsländefauna med vanligt förekommande arter i kommunen (II).
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Lokal 8. Ullsjön (Mölnbo)
Ekonomiskt kartblad: 9H 9i
Rikets koordinater: 654810 159307
Inventeringsdatum: 970523, 970609, 970715, 970716, 970804

Lokalbeskrivning
Lillsjön är den norra delen av den näringsfattiga Långsjön. Lillsjön själv är dock en grund och eutrof sjö som
ligger i anslutning till tätorten Mölnbo. I vattnet växer ett myller av vit näckros, gul näckros, andmat, korsandmat, sjöfräken, svalting, vattenblink, dyblad, gäddnate, ålnate och vattenbläddra. Även kransalgen Nitella
flexis/opaca förekommer (Södertörnsekologerna 1996:1). Enligt uppgift skall fisk saknas men vid besök såg jag
lekande fisk i vassarna. Bladvass finns i rikliga bestånd utmed hela sjön. I fuktängen, som är gammal sjöbotten,
dominerar jättegröe fältskiktet men där finns också gott om sprängört, strandklo, vattenmåra, kärrdunört, sumpförgätmigej, videört och kråkklöver. Brännässlor, åkerfräken och älggräs är ytterligare indikatorarter på lokalens
näringsrikedom. Strandzonens trädskikt består mest av klibbal med enstaka inslag av björk.
Trollsländor och insekter
Håvning utfördes i sjöns nordvästra del och Libellula quadrimaculata-larvcr var vanligast. Anmärkningsvärt är
fynden av både adult och larver av flicksländan Sympecma fusca, som är en rödlistad art, hotkategori 4. Det flög
en del adulter under sensommaren, framförallt ute bland vassruggarna. Övriga insektsfaunan var på denna
lokalen mycket rik med stora mängder iglar, vattenkvalster, ryggsimmare, buksimmare, dagsländor etc.
Naturvärdesbeskrivning
Lokalen hyste en mycket god trollsländefauna med både Vinterflicksländan och den Tidiga mosaiksländan
förutom de vanliga arterna i kommunen (III).

Figur 9. Lillsjön i nordostlig riktning.
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