8.

Södra Ringstadstjärn

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: Z
Markägare: Privata markägare
Area: ca 25 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 13
Områdesbeskrivning: Södra Ringstadstjärn är ett våtmarksområde som
är rikligt omgivet av lövträd i olika levnadsstadier. Våtmarken är resultatet av en sjösänkning som genomfördes vid sekelskiftet 1800-1900. Det
går fortfarande att se ytterkonturerna av sjön i våtmarken samt det dike
som dränerar våtmarken ut i Aplungen. Vid vårfloden bildas en öppen
vattenyta som sedan torkar ut under sommaren. Våtmarken domineras av
starrängsvegetation med flask- och trådstarr samt sjösäv. Området kantas
av skog men på den västra sidan går även åkermark ner till våtmarken.
På den västra och norra sidan växer det björk varav många döda eller
döende. Närmare åkermarken finns även en del aspdungar. Buskskiktet
består i stort sett bara av olika arter salix. Fältskiktet domineras av olika
starr och gräs med inslag av vattenklöver och kråkklöver.
Även på den östra sidan består skogen till stor del av björk i olika levnadsstadier men på denna sida är de grövre. Stående och liggande död
ved ligger spritt i hela området. På den här sidan har skogen även inslag
av klibbal, asp, gran och tall. I kanten upp mot vägen växer det rikligt
med hasselbuketter samt olvon. Mark som tidigare varit öppen betesmark
har nu till stora delar växt igen helt.
Arter: Över 90 olika fågelarter har skådats i området
Vitryggig hackspett (85)
Enkelbeckasin (05)
Borsttistel (06)
Mindre hackspett (05)		
Vanlig groda (05)
Gröngöling (05)
Entita (05)			
Brun gräsfjäril (00)
Spillkråka (05)
Kattuggla (05)			
Göktyta (05)		
Nötkråka (05)
Rördrom (06)			
Kricka (05)		
Trana (06)
Större hackspett (05)		
Småfläckig sumphöna (05) 			
Värden: Området har goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald
och det utgör livsmiljö och rastningslokal för många fågelarter. En hög
lövandel med död ved i olika nedbrytningsstadier gynnar insekter. Den
vitryggiga hackspetten har tidigare häckat i området men är nu borta.
Detta tyder dock på att livsmiljöer för andra fåglar, främst hackspettar,
bör vara gynnsamma. Lokalen är även en viktig lekplats för groddjur.
Tillsammans med det småskaliga landskapet i Ringstad utgör detta en
viktig plats för flera djurarter.
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Hot: En avverkning av den lövskog som finns kvar skulle förstöra de
naturvärden som uppnåtts.

Önskvärd skötsel: Ingen avverkning bör ske i kantzonerna, skogen bör
få utvecklas fritt. De områden där det en gång varit örtrik mark skulle röjas och betas för att få en rikare flora. Åtgärder för att förhindra att ängar
och hasseldungen öster om våtmarken växer igen. Det bör utredas om
insatser för att skapa en öppen vattenyta skulle gynna faunan.
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