27.

Stenstjärnet och Långtjärnet

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: Z
Markägare: Privata markägare
Area: ca 29 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 25
Områdesbeskrivning: Stenstjärnet är en näringsrik sjö som kantas av
våtmarker och barrskog. Tjärnet kantas till största delen av tall och gran.
På tjärnets södra sida ligger en vallodling och en travbana. Ett område
längs sjöns norra del har i sen tid avverkats, därefter har gran planterats.
Vid tjärnets nordvästra ände finns fina våtmarker.
Långtjärnet omges till stor del av jordbruksmark. Dessa fungerar som
födoplatser för rastande och häckande fåglar. I södra delen av tjärnet finns
en fin våtmark som troligtvis är skapad av bäver. Här finns relativt gott
om stående död ved och boträd. Den södra delen av sjön kantas av vuxen
barrskog. Sjön är delvis igenväxt i norr av vass, säv och starr men har
fortfarande en relativt stor öppen vattenyta i söder. På den nyare delen av
hygget växer lövsly. Från Långtjärnet till Stenstjärnet rinner en bäck som
på sina ställen har breddats ytterligare. Bäcken rinner ut i en våtmark i
Stenstjärnets norra del. Runt bäcken växer lövträd såsom al och björk.
Arter: Videsparv (89)		
Storspov (03)		
Tofsvipa (06) 		

Brun kärrhök (06)
Rördrom (05)		
Sångsvan (06)		
Trana (06)		
Småfläckig sumphöna (04)

Värden: Stenstjärnet tillsammans med Långstjärnet utgör värdefulla miljöer för häckande och rastande sjöfåglar. Bäver lever i bäcken och skapar
naturliga störningar och död ved. Långtjärnet kantas av ett flertal våtmarker som ger fina förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Hot: Sjön hotas till en del av igenväxning då den omges av näringsrika
marker. Avverkningar har skett hela vägen ned till vattnet. Fortsatt avverkning närmast vattnet tar bort livsmiljöer för fåglar.
Önskvärd skötsel: För att gynna faunan är det önskvärt att variationen i
landskapet upprätthålls. Om avverkning sker är det viktigt att det lämnas
skyddskanter mot sjön på minst 15 meter. Ett fågeltorn med information
om de fågelarter som går att se skulle öka förutsättningarna för att få se
fågellivet och gynna friluftslivet. På de marker där skogen är kalhuggen
bör lövträd gynnas. På det viset ökar förutsättningarna ytterligare för
goda livsmiljöer för insekter och fåglar. Då strandkanterna är obebyggda
är det önskvärt att det fortsätter så och att man är mycket restriktiv med
nya byggnader. Ingen avvattning av våtmarkerna bör tillåtas.
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