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1. Sammanfattning: Några ”higlights” bland arter och lokaler
•

Vätterbranten vid Granbäck (lokal 1) hyser en artrik och intressant fauna, vari särskilt
bör framhållas förekomsten av den mycket sällsynta Succinella oblonga (gråskalig
bärnstenssnäcka) och en naturlig förekomst av Oxychilus cellarius
(källarglanssnäcka).

•

Rasbranterna mot ONO-O-OSO med ädellövskog i området Häggeberg (lokal 2-3).
Förekomster av en rad krävande lundarter samt kontinuiteskrävande arter som Vertigo
ronnebyensis (skogsgrynsnäcka) och Acanthinula aculeata (taggsnäcka), samt
rasbrantsarten Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka). Dessutom fynd av den i inlandet
ytterst sällsynta, suboceaniska snigeln Arion intermedius (dvärgsnigel).

•

I området Vattenledningsparken: Alkärret SSV om Kvarntorpet (lokal 4) med
förekomst av den mycket sällsynta snigeln Arion intermedius (dvärgsnigel) och
rasbranten SSV om Dommarkullen (lokal 5) med en artrik och diversifierad fauna med
flera krävande lundarter.

•

Områdena Strömsberg (lokaler 6-9), A6 (lokal 10-11) och Kaxholmen (lokal 12-14) är
mycket likartade, de består huvudsakligen av yngre lövskogar med dålig kontinuitet. I
samtliga områden finns dock nedskurna, fuktiga bäckraviner där den skogliga
kontinuiteten är bättre och där fuktigheten skapat möjligheter för landmolluskerna att
kvarleva under perioder då områdena hade en mycket öppnare prägel än idag. Här
finns refugier där landsnäckorna kunnat kvarleva och där artdiversiteten är hör. Här
finner man små, förnalevande arter som saknas i mellanliggande, flacka partier och
lokalt även exklusiuva lundarter som Clausilia pumila (klubbspolsnäcka) och
Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Bäckdalarna utgör värdekärnor i dessa
områden. Antalsmässigt är artantalet störst i Kaxholmen (som måste betecknas som
det värdefullaste av dessa tre områden) och lägst i Strömsberg.

•

Rocksjöområdet (lokal 15-23) hyser i rikkärret VSV om S-änden (lokal 16) en unik,
isolerad förekomst av den rödlistade och mycket sällsynta Vertigo geyeri
(kalkkärrsgrynsnäcka). Den norr om Skåne ytterst sällsynta sötvattenssnäckan
Segmentina nitida (glansskivsnäcka) har påträffats på tre punkter (lokal 19, 22, 23),
Rocksjön är enda kända förekomst för arten i Jönköpings län. Dessutom har
Planorbarius corneus (posthornssnäcka) insamlats på tre punkter (lokal 19, 21, 22) –
arten är ny för Jönköpings län, och den är tidigare inte känd från denna del av landet.
Andra i länet ovanliga arter som förekommer i Rocksjön är Valvata cristata (flat
kamgälsnäcka) och Anisus vortex (skarpkölad skivsnäcka).
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Fig. 1. Jönköpings kommun,
Jönköpings län.

2. Inledning
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun (kontaktperson ekolog Dag
Fredriksson) genomfördes i augusti 2011 en specialinventering av land- och
sötvattensmolluskfaunan på ett antal lokaler i följande sju områden i kommunen (Fig.2):

A

Vätterbanten vid Granbäck (presumtivt naturreservat).

B

Häggeberg (presumtivt naturreservat).

C

Vattenledningsområdet (presumtivt naturreservat).

D

Strömsberg (naturreservat).

E

A6-området (SO om gamla A6) (möjligt exploateringsområde).

F

Kaxholmen (presumtivt naturreservat).

G

Rocksjön (naturreservat).

Dessutom redovisas också resultat från ytterligare ett område, i vilket molluskundersökningar
genomförts i annat sammanhang:
H

Bondberget (naturreservat).
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Fig. 2. Undersökta områden i
Jönköpings kommun.
I uppdraget ingick:
-

Inventering av landmolluskfaunan på lämpliga punkter inom ovan angivna områden.

-

Utvärdering av resultaten och från dessa ge en naturvärdesbedömning av och förslag
till skötselrekommendationer för de aktuella områdena med hänsyn till
landmolluskfaunan.

-

Genomförande av landmolluskkurs för personal på kommunen och andra intresserade
i området.

4

LAND- OCH SÖTVATTENSLEVANDE MOLLUSKER I BEFINTLIGA OCH PRESUMTIVA
NATURRESERVAT I JÖNKÖPINGS KOMMUN (JÖNKÖPINGS LÄN ) 2011

Dessutom har insamling av sötvattensmollusker på fem punkter i Rocksjön genomförts i
januari 2012 av Anders Ahlstrand.
Fältarbete, rekognosering och provtagning, liksom bestämningsarbete, sammanställning och
rapportskrivning har genomförts av 1:e museiintendent Ted von Proschwitz. Det tidsödande
arbetet med utplockning av snäckorna ur sållproven har genomförts av museiassistent Erik
Cöster och museiassistent Carin Sloberg. I det museala omhändertagandet av materialet och
redigeringen av denna rapport har även museiintendent Torsten Nordander medverkat.
Teckningen på försättsbladet är utförd av Margé West och övriga teckningar av Barbara
Landelius. Samtliga Göteborgs Naturhistoriska Museum. Anders Ahlstand har medverkat i
fält på vissa lokaler och har gett mig många bra tips om intressanta insamlingspunkter. Malsor
Limani, GIS-ingenjör på Stadsbyggnadskontoret, har tagit fram kartorna över de undersökta
områdena och lokalernas läge. Dag Fredriksson har kommit med värdefulla synpunkter på
rapportens utformning och granskat dess innehåll.

3. Källor till kunskapen om landmolluskfaunan i Jönköpings kommun
Landmolluskfaunan i Jönköpings län måste anses som mycket väl känd. Den främsta
kunskapskällan är Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering (jfr von
Proschwitz 1996, 1997), i vilken landmolluskerna utgjort en av huvudgrupperna. Ett stort
antal lokaler i länet har undersökts, huvudsakligen av H. Lohmander, H. W. Waldén och T.
von Proschwitz – från 1920-talet och framåt. Genom uppbyggnaden av en nationellt täckande
databas (von Proschwitz & Andersson 1997) för markfaunamaterialet håller denna mycket
viktiga kunskapskälla på att göras tillgänglig för bl.a. användning i praktiskt planerings-,
natur- och artskyddsarbete. En sammanställning av markfaunalokaler med skyddsvärda
molluskarter och artrik molluskfauna i Jönköpings län finns hos von Proschwitz (1998a).
Vätterbranterna, främst östsidan, men även västsidan, hyser ett flertal intressanta
landmolluskarter och artrika faunasammansättningar. Relativt lite har dock publicerats om
Jönköpingstraktens molluskfauna. Viktig information finns hos dock hos Lohmander (1951).
Vissa speciella arter berörs också av Zetterstedt (1864) och Fritz & von Proschwitz (2000).
En av de 25 forskningsytor (dubbelytor) som används i det s.k. ekprojektet, vilket studerar
effekter av gallring på artdiversitet hos olika organismgrupper i ekrika bestånd, ligger i
naturreservatet Bondberget. Projektet drivs av Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet
(Frank Götmark) (Götmark et al. 2001) De på lokalen funna arterna redovisas också nedan.
Lokalen ingår i de publicerade resultaten från den första provtagningsomgången (före
gallring) i projektet (Götmark et al. 2008).

4. Något om landlevande molluskers ekologi och deras informationsvärde
ur naturvårdssynpunkt
De landlevande molluskerna (snäckor och sniglar) är en ekologiskt starkt specialiserad grupp.
I Sverige har ca 130 arter (107 snäckor och 23 sniglar) anträffats, i Jönköpings län 89 arter
(72 snäckor och 17 sniglar). Det stora flertalet snäckor är små till mycket små (en till några få
millimeter). De flesta arterna lever av multnande organiskt material och svarar vid
gynnsamma betingelser för en betydande del av det första steget (finfördelningen) i
nedbrytningen av markförnan. Karakteristiskt för landmolluskerna är deras ringa aktiva
spridningsförmåga – spridningen sker passivt genom transport med andra djur, främst fåglar.
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De grundläggande ekologiska kraven för landmolluskerna kan sammanfattas i tre punkter:
kalk, fuktighet, skydd. Att kalk finns tillgängligt är absolut nödvändigt för att det av
kalciumkarbonat bestående skalet ska kunna byggas upp, och behövs också för att
reproduktionen ska fungera. Såväl art- som individantalet på en lokal är starkt beroende av
tillgången på kalk.
På lokaler med kalkfattig grund är det framförallt organiskt bundet kalcium i markförnan, inte
mineralbundet kalcium, som utnyttjas. Genom sur nederbörd urlakas detta kalcium, en
process som på kalkfattiga jordar med dålig buffringskapacitet kan ge drastiska effekter, både
kvalitativt och kvantitativt, på landmolluskfaunan (jfr försurningsstudier i skogsmiljöer av
Gärdenfors et al. 1996). Kalciuminnehåll, pH och basmättnad i förnan utgör ett
‘kalkfaktorskomplex’ där faktorerna är starkt korrelerade med varandra och med art- och
individantal av förnalevande snäckor. På lokaler med tillgängligt kalciumkarbonat kan
snäckorna även extrahera detta direkt med sin fot.
Eftersom det till stor del är markförnakalcium som utnyttjas, spelar de trädslag vars löv bildar
förnan stor roll. Flera ädla lövträd (alm, lönn, ask, lind), samt asp och sälg anrikar kalcium
som citrat, vilket är lättlösligt och lättillgängligt för molluskerna. Däremot anrikar bl.a. ek och
bok kalcium som oxalat, vilket är svårlösligt och måste brytas ned innan snäckorna kan
tillgodogöra sig det. På lokaler där de sistnämnda trädslagen dominerar är också
molluskfaunan både art- och individfattigare än där de förstnämnda dominerar (för ytterligare
information se bl.a. Wäreborn 1969, 1982). Härav följer också att förhållandena lokalt kring
ett enda ädelt lövträd i en omgivande oligotrof miljö kan vara gynnsamma för landsnäckor
och att sådana träd är oerhört betydelsefulla i ensartade, oligotrofa skogar (och
barrskogsmonokulturer).
I ‘extrema’ kalkmiljöer, såsom alvarmarker och extremrikkärr, utgör inte kalcium någon
begränsande faktor. I dessa, i Sverige ovanliga miljöer, lever ett antal sällsynta, specialiserade
arter med mycket stort kalkbehov. Genom exploatering och förstöring av kalkbiotoper är flera
av dessa arter starkt trängda, ett flertal återfinns bland de rödlistade arterna på den nationella
hotlistan.
Hög och jämn fuktighet i livsmiljön är mycket viktig för flertalet arter. De skallösa formerna
(sniglar) har kommit ifrån kalkberoendet genom förlusten av skalet – men har istället blivit
mer beroende av stabila fuktighetsförhållanden i miljön. De är ekologiskt mindre specifika än
snäckorna.
Många landmolluskarter är goda indikatorer på skoglig kontinuitet och dessutom kan
landmolluskfaunans sammansättning avslöja mycket om lokalens tidigare historia (se bl.a.
Waldén 1998, von Proschwitz 2001a, även Schikov 1984). Detta har en rad orsaker som är
intimt förbundna med de ekologiska kraven (jfr ovan). Det relativt stationära levnadssättet,
skalets relativa ömtålighet och fuktighetskravet är faktorer, som förklarar behovet av skydd
och en stabil livsmiljö. Mekanisk påverkan, såsom utdikning, ut- och kalhuggning, men även
tramp av människor och djur, bete och körning med skogsmaskiner etc., har ofta en drastisk
inverkan på landmolluskfaunan. Genom sin dåliga aktiva spridningsförmåga och sina
speciella miljökrav har landmolluskerna en begränsad och långsam återhämtningsförmåga
jämfört med förhållandet hos många andra ryggradslösa djur. Rasbranter (i vilka det
åtminstone förr inte bedrevs något intensivt skogsbruk och där, genom trädkontinuiteten, även
förnakontinuiteten är god) och i viss mån även människoskapade blockbiotoper som murar
och odligsrösen, fuktiga partier som bäckdälder och källor, samt områden med äldre lövträd
av de arter som nämns ovan är viktiga refugier för landsnäckor. Sådana platser utgör ofta
värdekärnor med förekomst av sällsynta arter och hög artdiversitet. En sammanfattning av
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landmolluskernas ekologiska krav, artdiversitet, hot etc. finns hos Hultengren & von
Proschwitz (1988). Se även von Proschwitz (1993, 1995, 1998b, 1998c, 2003, 2006, 2011),
Hultengren & von Proschwitz (2001).
Områden med förekomst av sällsynta landmollusker med kontinuitetskrav kan ofta ha en
intressant flora av lavar mossor och kärlväxter, och härbergera förekomster av skalbaggsarter
som också har krav på skoglig kontinuitet.

5. Metodik
A. Insamlingsmetodik
Vid de terrestra provtagningarna har två metodiker använts:
Dels s.k. semikvantitativ sållprovstagning. Kortfattat beskrivet utgår man från en volym av 20
liter förna, vilken tillvaratas selektivt, där man kan förvänta sig att molluskerna lever, inom en
enhetlig biotop. Förnan sållas genom ett såll med maskvidd 10 x 10 mm, varefter man erhåller
ca 1,5 - 3,0 liter sållgods vari snäckorna anrikats. På laboratoriet ställs sållgodset att lufttorka
långsamt. Därefter delas provet upp i fraktioner, ur vilka snäckorna plockas ut manuellt under
förstoringsglas. Detta är ett mycket tidsödande moment, men det är nödvändigt att det görs
med stor noggrannhet, för att man ska få ut alla småsnäckor ur de fina fraktionerna. Många
arter är endast en till några få millimeter stora, deras ungstadier ännu mindre. Ett prov från en
rik kalkbiotop kan innehålla flera tusen snäckor.
På vissa lokaler användes istället en mindre tidskrävande metodik: Tidsbegränsad kvalitativ
plockinsamling begränsad till 30 minuter. Denna tillgår så, att man i biotopen för hand
eftersöker snäckorna på de punkter där man erfarenhetsmässigt vet att de kan förekomma.
Dessutom sker insamling genom att snäckorna bankas ut ur förna, mossa och annan
markvegetation i en plåtbunke.
Olika insamlingsmetoder för landlevande mollusker och deras tillämplighet i olika fall
diskuteras ingående hos von Proschwitz (1998d).
Insamlingar av sötvattensmollusker i Rocksjön har utförts i januari 2012 av Anders Ahlstrand
genom håvning med vattenhåv.

Relativ abundans för de påträffade arterna anges under respektive objekt nedan som:
1 exemplar
=1
2-9 exemplar
=2
10-99 exemplar
=3
100-999 exemplar = 4
Endast tomskal
=+
Efter avslutad provtagning görs en noggrann beskrivning av undersökningspunktens
geomorfologi, vegetation, förna etc.
B. Arbetet med de insamlade proverna på laboratoriet
Erhållna snäckor från sållprov artbestäms, sorteras på döda och levande exemplar samt
åldersklassificeras med hjälp av en stereolupp. Upp till 50 gångers förstoring är nödvändig för
bedömning av vissa karaktärer. Alla funna arter noteras, speciell uppmärksamhet ges åt
rödlistade och sällsynta arter, eftersom dessa ger ytterligare information om de undersökta
objektens värde.
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C. Nomenklatur
Nomenklaturen i denna rapport följer Falkner, Bank & von Proschwitz (2001). Det är
nödvändigt att uppdatera det svenska namnbruket i enlighet med denna, av CLECOMgruppen (Checklist of European COntinental Mollusca) publicerade checklista för norra,
västra och mellersta Europas land- och sötvattensmollusker. De svenska trivialnamnen följer
Gärdenfors (1996) för landsnäckorna och von Proschwitz (2001b) för sötvattenssnäckorna.
D. Mätning av pH-värde
På de lokaler där sållprov togs mättes pH på färsk förna kolorimetriskt med
universalindikatorvätska (Weibull Ltd). Med hjälp av en färgskala skattas värdet med fyra ¼intervall inom varje hel enhet (ex.: 5; >5; 5,5; <6). Två mätningar gjordes per lokal/prov, om
dessa avviker från varandra anges båda värdena.
E. Koordinater
Koordinater, enligt Rikets Nät, har för varje undersökt punkt bestämts med GPS-metodik i
fält.
F. Val av lokaler
Vissa av de undersökta objekten är geografiskt tämligen vidsträckta. Vid inventeringarna har
det därför gällt att välja ut ett antal lokaler som är representativa för området och som
utgående från för molluskerna viktiga faktorer (se avsnitt 3 ovan) som geologi, geomorfologi,
hydrologi och kontinuitet kan förväntas hysa en diversifierad och artrik fauna samt sällsynta
och rödlistade arter.
G. Sötvattensmollusker
Insamling har skett genom kvalitativ håvning med vattenhåv. Upplysningar om arternas
ekologi och utbredning i Sverige finns hos Hubendick (1947, 1949), se även Nilsson et al.
(1998). Ytterligare information finns hos Glöer (2002) och Glöer & Meier-Brook (2003).

6. Resultat: Undersökta objekt och kommentarer till faunan
Lägesangivelserna nedan ges enligt gröna versionen av topografiska kartan (1: 50.000).
Lokalernas läge framgår av de inlagda kartavsnitten (Fig. 1, 2). Eventuell rödlistningskategori
anges enligt senaste versionen av den nationella rödlistan (Bjelke et al. 2010). Andra, särskilt
anmärkningsvärda arter anges med ! Högt eller mycket högt skyddsvärde anges för de lokaler
där detta är relevant.
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A. Vätternbranten vid Granbäck
Den undersökta lokalen definierades i detta fall genom den tidigare provpunkten från 1950 –
lokal 61981 hos von Proschwitz (1998a). Lövskog i erosionsbrant. (Fig. 3).

Fig. 3. Undersökta lokaler i områdena
Granbäck och Häggeberg.
Lokalnummer: 1
Läge: Järstorp s:n, ca 700 m SSO om Granbäck.
Koordinater: Rn 6411997/1401914.
pHkolor .: < 6
Undersökningsdatum: 2011-08-12 T. v. Proschwitz.
Tidigare undersökning: 1950-05-21 H. Lohmander.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Brant erosionssluttning mot O, ner mot Vättern. Rester efter ras, ställvis
bar jord. Ljus skog av gråal, asp, alm, rönn, björk, inslag av fågelbär, hägg, ask.
Undervegetation av buskar: gråal, fågelbär, asp, ask, hägg, svarta vinbär. Fläckvis
markvegetation av lundgröe, stinknäva, nässlor, nejlikrot, även harsyra, träjon, hallon.
Jordmossor. Pinnförna. Talrika fallna stammar och grenar. Upptill eutrofipåverkat; här även
kirskål, jättebalsamin, rikligt med nässlor, hallon.
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Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Carychium minimum O. F. Müller
Carychium tridentatum (Risso)
Succinella oblonga (Draparnaud)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Columella aspera Waldén
Vertigo substriata (Jeffreys)
Vertigo pusilla O. F. Müller
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus rotundatus (O. F. Müller)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Oxychilus cellarius (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Aegopinella nitidula (Draparnaud)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Vitrina pellucida (O. F. Müller)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[ängsdvärgsnäcka]
[skogsdvärgsnäcka]
[gråskalig bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[strävskruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[dvärggrynsnäcka]
[slätspolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[fläckdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[källarglanssnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[större skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[glassnäcka]
[skäggsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

1
1
2
3
2
2
+
3
2
3
4
3
+
+
2
+
2
2
+
2
2
2
22

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion fasciatus (Nilsson)
Arion silvaticus Lohmander
Arion distinctus J. Mabille
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[åkersnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[parksnigel]
[vitsidig skogssnigel]
[trädgårdssnigel]

1
2
1
2
2
1
2
2
8

!

Totalt antal arter: 22 landsnäckor, 8 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen hyser trots de instabila förhållandena och den ställvis
dåliga kontinuiteten i förnan, som alltid finns i erosionsbranter, en artrik och diversifierad
molluskfauna med krävande lundarter som Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) och
Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka) samt en naturlig förekomst av Oxychilus
cellarius (källarglanssnäcka). Den rikliga förekomsten av småsnäckor: Punctum pygmaeum
(punktsnäcka), Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka), Carychium tridentatum
(skogsdvärgsnäcka) och Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka) tyder dock på att mer stabila
partier med förnakontinuitet också finns i området. Lokalens mest anmärkningsvärda art är
dock den mycket sällsynta Succinella oblonga (gråskalig bärnstenssnäcka), vilken är känd
från ett fåtal lokaler på båda sidorna av Vätterns sydspets. Lokalen har en artrik fauna,
karakteristisk för lövskogar i erosionsbranter vid södra Vättern. Detta och förekomsten av den
gråskalig bärnstenssnäckan ger den ett mycket högt skyddsvärde. Kulturpåverkan syns genom
10
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förekomsten av människospridda eller människogynnade arter som Trochulus hispidus
(skäggsnäcka), Deroceras reticulatum (åkersnigel) och Arion distinctus (trädgårdssnigel).
Skötselrekommendationer: I stort fri utveckling som ädellövskog i erosionsbrant. Det är
önskvärt att inte alltför stora skred inträffar i området i framtiden. Om möjligt bör
eutrofieringen i ovanför och i brantens övre del minska.

B. Häggeberg
Blockiga-beriga ädellövbranter mot ONO-O-OSO, Presumtivt naturreservat 33 ha. Två
lokaler undersöktes. (Fig. 3).
Lokalnummer: 2
Läge: Bankeryd s:n, Häggeberg, ca 150 m NNV om Bergsstugan.
Koordinater: Rn 6412811/1401206.
pHkolor .: 6
Undersökningsdatum: 2011-08-12 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i och nedanför ställvis blockig bergbrant mot OSO. Alm,
lind, ek, ask, nertill hassel, buskar av al. Ställvis översilat. Rik markvegetation dominerad av
skogsbingel, även träjon, stinksyska, älgört, nejlikrot, blåsippa. Upptill bland block även
stinknäva. Jordmossor. Lokalt troligen eutrofieringspåverkan med tilltagande kirskål. Ställvis
fallna stammar och grenar. Dominerande pinnförna, bland blocken löv.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Carychium tridentatum (Risso)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Cochlicopa lubricella (Rossmässler)
Acanthinula aculeata (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Columella aspera Waldén
Vertigo substriata (Jeffreys)
Vertigo alpestris Alder
Vertigo pusilla O. F. Müller
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Clausilia bidentata (Ström)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus rotundatus (O. F. Müller)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Aegopinella nitidula (Draparnaud)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Vitrina pellucida (O. F. Müller)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Helicigona lapicida (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)

Relativ abundans:

[skogsdvärgsnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[mindre agatsnäcka]
[taggsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[strävskruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[rösegrynsnäcka]
[dvärggrynsnäcka]
[slätspolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[strimspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[fläckdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[större skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[glassnäcka]
[skäggsnäcka]
[linssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
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Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:
Sniglar:
Limax cinereoniger Wolf
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion fasciatus (Nilsson)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädgårdssnäcka]

2
24

[gråsvart kölsnigel]
[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[parksnigel]
[vitsidig skogssnigel]

1
2
1
2
2
1
1
7

Totalt antal arter: 24 landsnäckor, 7 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en artrik och diversifierad molluskfauna med
fordringsfulla lundarter som Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Macrogastra plicatula
(mångtandspolsnäcka) och Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Något mindre
fordringsfulla är Columella edentula (slätskruvsnäcka) och Aegopinella pura (mindre
skogsglanssnäcka). Den rikliga förekomsten av småsnäckor: Punctum pygmaeum
(punktsnäcka), Vertigo substriata (strimgrynsnäcka), Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka),
Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka), Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka) visar på
stabilt förnaskikt och skoglig kontinuitet på lokalen. Speciella blockbiotopsarter är Vertigo
alpestris (rösegrynsnäcka) och Helicigona lapicida (linssnäcka). Lokalen har högt
skyddsvärde.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som ädellövskog i blocksluttning. Begynnande
eutrofieringstendenser bör övervakas och om möjligt motverkas.

Lokalnummer: 3
Läge: Bankeryd s:n, Häggeberg, ca 370 m SSO om Bergsstugan.
Koordinater: Rn 6412320/1401092.
Undersökningsdatum: 2011-08-12 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvalitiativ plockinsamling 30 minuter.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i blockig-blockströdd ONO-sluttning. Talrika klippartier.
Ek, lind, inslag av hassel, rönn, ask, asp. Något lindbuskar. Sparsam markvegetation av
bergslok, träjon, harsyra, inslag av skogssallad, vitsippor. Jordmossor. I bergsskrevor även
hallon, stensöta, lundgröe, blåbär. Enstaka fallna stammar och grenar. Ek-lindförna.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Columella edentula (Draparnaud)
Columella aspera Waldén
Vertigo substriata (Jeffreys)
Vertigo ronnebyensis (Westerlund)
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus rotundatus (O. F. Müller)

Relativ abundans:

[slätskruvsnäcka]
[strävskruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[skogsgrynsnäcka]
[slätspolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[fläckdisksnäcka]
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Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Aegopinella nitidula (Draparnaud)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Antal arter:
Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Arion intermedius Normand
Antal arter:

[större kristallsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[större skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]

1
1
2
+
12

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]
[dvärgsnigel]

1
2
2
2
1
2
6

!

Totalt antal arter: 12 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: På lokalen förekommer flera fordringsfulla lundelement som
Columella edentula (slätskruvsnäcka), Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka),
Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Aegopinella nitidula (större
skogsglanssnäcka). Typisk för något mer oligotrofa skogsmiljöer och ofta associerad med
bärris är den kontinuitetskrävande Vertigo ronnebyensis (skogsgrynsnäcka). Mycket
anmärkningsvärt är fyndet av Arion intermedius (dvärgsnigel), en sydlig, suboceanisk
snigelart som är ytterst sällsynt i inlandet – förekomsten av denna art ger lokalen mycket högt
skyddsvärde.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som ädellövskog i blocksluttning.
Sammanfattande kommentarer till området Häggeberg: Området hyser en mycket artrik
och diverifierad landmolluskfauna med krävande lundarter som Acanthinula aculeata
(taggsnäcka) och Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Blocksluttningarna skapar
en rik differentiering i mikrohabitat vilket ger goda förhållanden för en artrik snäckfauna med
förekomst av kontinuitetskrävande arter som Vertigo alpestris (rösegrynsnäcka) och Vertigo
ronnebyensis (skogsgrynsnäcka). Förekomsten av den mycket sällsynta och västligasuboceaniska snigeln Arion intermedius (dvärgsnigel) är mycket anmärkningsvärd. Hela
området har högt skyddsvärde. Totalt anträffades i området 25 landsnäckarter och 8
snigelarter.

C. Vattenledningsområdet
Stort omväxlande område med bergbranter, lundvegetation, barrblandskog, alkärr. Presumtivt
reservat 230 ha. Två lokaler undersöktes. (Fig. 4).
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Fig. 4. Undersökta lokaler i
Vattenledningsområdet.
Lokalnummer: 4
Läge: Jönköping, Sofia s:n, ca 160 m SSV om S gården i Kvarntorpet.
Koordinater: Rn 6406235/1399628.
Undersökningsdatum: 2011-08-13 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Vidsträckt alkärr längst vindlande bäck. Klibbal på socklar, inslag av
enstaka ask, hassel, gran, björk. Röda vinbär. Dominerande älgört, skogsbräken, inslag av
gullpudra, nässlor, smörblommor. På sockelöar harsyra, även skogsfräken, smörblommor.
Mossor. Enstaka fallna stammar, grenar. Blöt, dyig, förna.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Carychium minimum O. F. Müller
Carychium tridentatum (Risso)
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Vertigo substriata (Jeffreys)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Euconulus praticola (Reinhardt)

Relativ abundans:

[ängsdvärgsnäckar]
[skogsdvärgsnäcka]
[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[punktsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[kärrkonsnäcka]
14
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Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Antal arter:
Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Arion intermedius Normand
Antal arter:

[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]

2
2
3
11

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]
[dvärgsnigel]

1
2
2
2
1
2
6

!

Totalt antal arter: 11 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en fint utbildad alkärrsfauna med karakteristiska
hygrofila arter som Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Carychium tridentatum
(skogsdvärgsnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka) och Euconulus praticola
(kärrkonsnäcka). Förekomsten av små, förnalevande arter som Vertigo substriata
(strimgrynsnäcka) och Punctum pygmaeum (punktsnäcka), liksom den mera krävande
skogsarten Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka), tyder på god skoglig kontinuitet. Mycket
anmärkningsvärt är fyndet av Arion intermedius (dvärgsnigel), en ovanlig, suboceanisk
snigelart – tidigare är den endast känd från ett fåtal förekomster i inlandet. Förekomsten ger
lokalen högt skyddsvärde (jfr föregåen de!).
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som alkärr. Om lokalen ska behålla sin nuvarande
karaktär är det viktigt att hydrologin i området inte ändras.

Lokalnummer: 5
Läge: Jönköping, Sofia s:n, Gräshagen, ca 520 m SSV om Domarkullen.
Koordinater: Rn 6404887/1400092.
Undersökningsdatum: 2011-08-12 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i blockig-blockströdd ONO-sluttning nedanför lågt stup.
Dominerande alm, inslag av sälg, asp, hassel. Vid framsipprande bäck även gråal. Rik
markvegetation med dominerande skogsbingel, även blåsippor, träjon, något kirskål,
skogsallat, stinknäva. I bäckstråket riklig strutbräken, inslag av tandrot. Rikligt med mossor.
Enstaka fallna stammar, grenar. Dominerande pinnförna, upptill i det blockiga partiet löv.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Carychium minimum O. F. Müller
Carychium tridentatum (Risso)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Acanthinula aculeata (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Vertigo substriata (Jeffreys)
Cochlodina laminata (Montagu)

Relativ abundans:

[ängsdvärgsnäckar]
[skogsdvärgsnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[taggsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[slät spolsnäcka]
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Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Clausilia bidentata (Ström)
Clausilia pumila C. Pfeiffer
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus rotundatus (O. F. Müller)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Oxychilus alliarius (Miller)
Aegopinella pura (Alder)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[mångtandspolsnäcka]
[strimspolsnäcka]
[klubbspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[fläckdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[lökglanssnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[skäggsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

2
+
1
3
2
3
1
2
3
2
1
2
2
2
21

Sniglar:
Limax cinereoniger Wolf
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[gråsvart kölsnigel]
[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

1
2
2
1
2
1
6

Sötvattenssnäckor:
Galba trunctula (O. F. Müller)
Antal arter:

[amfibisk dammsnäcka]

2
1

!

Totalt antal arter: 21 landsnäckor, 6 sniglar, sötvattenssnäcka.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en artrik och diversifierad molluskfauna med
krävande lundarter som Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Macrogastra plicatula
(mångtandspolsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Dessutom
förekommer den sällsynta Clausilia pumila (klubbspolsnäcka). I anslutning till bäcken finns
också karakteristiska hygrofila arter som Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka) och
Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka),. Förekomsten av små, förnalevande arter som
Columella edentula (slät skruvsnäcka) Vertigo substriata (strimgrynsnäcka) och Punctum
pygmaeum (punktsnäcka) tyder på god skoglig kontinuitet. Förekomsten av Trochulus
hispidus (skäggsnäcka) tyder på viss kulturpåverkan. Den diversifierade, artrika faunan med
förekomst av flera krävande lundarter ger lokalen högt skyddsvärde.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som ädellövskog i rasbrant.
Sammanfattande kommentarer till Vattenledningsområdet: Området är mycket stort, och
består till stora delar av tämligen triviala barr- och blandskogar, vilka torde ha en ganska
artfattig molluskfauna. Insamlingarna inriktades på två områden som kunde antas utgöra
värdekärnor för mollusker. Det fina alkärret SSV om Kvarntorpet har en biotopkarakteristisk
fauna och en anmärkningsvärd förekomst av Arion intermedius (dvärgsnigel), en sydvästlig,
suboceanisk snigelart som är ytterst sällsynt i inlandet – förekomsten av denna art ger lokalen
mycket högt skyddsvärde. Bergbranten SSV om Domarkullen har en tämligen artrik fauna
med förekomst av den tämligen krävande Acanthinula aculeata (taggsnäcka) och den
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ovanliga Clausilia pumila (klubbspolsnäcka). Totalt anträffades i området 23 landsnäckarter,
7 snigelarter och 1 sötvattenssnäckart.

D. Strömsberg
Raviner med ädellövskog. Befintligt naturreservat 242 ha. Fyra lokaler undersöktes. (Fig. 5).

Fig. 5. Undersökta lokaler i
området Strömsberg.
Lokalnummer: 6
Läge: Ljungarum s:n, ca 640 m SO om Strömsberg. (Fig. 6).
Koordinater: Rn 6403717/1403796.
Undersökningsdatum: 2011-08-13 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i nedskuren, fuktig bäckravin. Gråal, asp, rönn, ask, inslag
av gran. Hassel, askbuskar, hägg. Nertill vid bäcken fuktigt, här dominerande strutbräken,
springkorn, inslag av stinknäva, harsyra. Lokalt nässlor. Rikligt med mossor. Uppe i branterna
dominerande skogsbingel, mossor, även nejlikrot, harsyra. Talrika fallna grenar och stammar.
Ställvis ansamlad pinnförna. Ställvis skred, blottade jordfläckar.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Succinea putris (Linnaeus)

Relativ abundans:

[större bärnstenssnäcka]
17
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Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Vertigo substriata (Jeffreys)
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:
Sniglar:
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion fasciatus (Nilsson)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[allmän agatsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[allmän konsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
14

[svampsnigel]
[sumpsnigel]
[åkersnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[parksnigel]
[vitsidig skogssnigel]

2
1
1
1
2
1
2
7

Totalt antal arter: 14 landsnäckor, 7 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen hyser några hygrofila element som Succinea putris
(större bärnstenssnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Dessutom finns mera krävande
skogsarter som Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Aegopinella pura (mindre
skogsglanssnäcka) och Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka). Riklig förekomst av små,
marklevande arter som Columella edentula (slät skruvsnäcka), Vertigo substriata
(strimgrynsnäcka) och Punctum pygmaeum (punktsnäcka), tyder på god skoglig kontinuitet
och goda hydrologiska förhållanden i bäckravinen.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som bäckravin med lövskog.
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Fig. 6. Ravin i Strömsbergsområdet,
lokal 6. Foto: Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun.
Lokalnummer: 7
Läge: Ljungarum s:n, ca 1,3 km ONO om Strömsberg.
Koordinater: Rn 6404758/1404625.
Undersökningsdatum: 2011-08-13 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i flackt nedskuren bäckdäld med jordsluttningar. Asp, alm,
gråal, ek, inslag av bok, något gran, björk, något hassel, buskar av gråal, alm, bok. Fuktiga
jordskränter med träjon, skogsbingel, blåsippor, ekbräken. Mycket mossrikt. Talrika fallna
stammar och grenar.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Cochlodina laminata (Montagu)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Arianta arbustorum (Linnaeus)

Relativ abundans:

[allmän agatsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[strimglanssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
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Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:
Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädgårdssnäcka]

2
8

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

2
2
1
2
2
1
6

Totalt antal arter: 8 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en tämligen artfattig fauna, dominerad av skogsarter.
Förutom Columella edentula (slät skruvsnäcka), saknas små marklevande former. Detta tyder
på dålig skoglig kontinuitet och dålig kontinuitet i förnaskiktet. Ett klart negativt drag är
förekomsten av den människospridda, starkt invasiva Arion vulgaris (spansk skogssnigel).
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som bäckdäld med lövskog.

Lokalnummer: 8
Läge: Ljungarum s:n, ca 1,06 km ONO om Strömsberg.
Koordinater: Rn 6404523/1404439.
Undersökningsdatum: 2011-08-13 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
Biotopbeskrivning: Gråalsdominerad lövskog i flack bäckdäld med jordskränter. Inslag av
asp, rönn, något sälg, riklig hassel, även buskar av gråal. Riklig markvegetation av
skogsbräken, stinksyska, skogsfräken, dvärghäxört, harsyra. I vissa partier viss eutrofiering,
kirskål. Mossrikt. Talrika fallna stammar och grenar. Dominerande pinnförna.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Cochlodina laminata (Montagu)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Antal arter:

[allmän agatsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]

1
2
1
3

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion circumscriptus Johnston
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[sumpsnigel]
[åkersnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[gråsidig skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

3
1
1
1
2
1
1
2
8
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Totalt antal arter: 3 landsnäckor, 8 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en mycket artfattig snäckfauna med endast triviala
arter. Små marklevande arter saknas helt, vilket indikerar dålig skoglig kontinuitet och dålig
kontinuitet i förnaskiktet. Snigelfaunan är artrikare, men ett klart negativt drag är förekomsten
av den människospridda, starkt invasiva Arion vulgaris (spansk skogssnigel).
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som gråalsdominerad lövskog. Minska om
möjligt eutrofieringen i området.

Lokalnummer: 9
Läge: Ljungarum s:n, ca 600 m O om Strömsberg.
Koordinater: Rn 6404273/1404014.
Undersökningsdatum: 2011-08-13 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i brant, djupt nedskuren bäckravin. Gråal, lönn, asp, ask.
Inslag av björk, rönn. Buskar av alm, ask, bok, lönn, även hassel. Nertill dominerande
strutbräken, uppåt inslag av skogsbräken, springkorn, dvärghäxört, skogsfräken, harsyra,
nejlikrot, skogsbingel.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Cochlodina laminata (Montagu)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[allmän agatsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[strimglanssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

2
1
2
2
1
2
2
2
8

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion circumscriptus Johnston
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[gråsidig skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

2
1
1
2
2
2
6

Totalt antal arter: 8 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en tämligen artfattig fauna, dominerad av skogsarter.
Förutom Columella edentula (slät skruvsnäcka), saknas små marklevande former. Detta tyder
på dålig skoglig kontinuitet och dålig kontinuitet i förnaskiktet.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som bäckdäld med ädellövskog.
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Sammanfattande kommentarer till området Strömsberg: Området består av fina
lövskogar, delvis i nedskurna, fuktiga bäckraviner. Skogarna är dock av relativt låg ålder och
den skogliga kontinuiteten i området torde i stort vara dålig – vilket också klart indikeras av
den i stora delar tämligen artfattiga molluskfaunan. F.f.a. avsaknaden eller sällsyntheten av
små, förnalevande arter visar på detta. När sådana arter förekommer är det i de fuktiga,
nedskurna bäckravinerna, där de kunnat hålla sig kvar även då området hade en betydligt
öppnare karaktär än idag. De ur mollusksynpunkt värdefullaste delarna är just dessa
bäckraviner, och här påträffas dessutom de något mera fordrande lundelementen som
Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) och Aegopinella pura (mindre
skogsglanssnäcka). Kulturpåverkan indikeras också av en rad människospridda arter, varav
den starkt invasiva Arion vulgaris (spansk skogssnigel) är ett klart hot. Biotopmässigt
uppvisar området Strömsberg stora likheter med områdena A6 och Kaxholmen. Totalt
anträffades i området 15 landsnäckarter och 9 snigelarter.

E. A6-området (SO om gamla A6).
Raviner med ädellövskog. Presumtivt exploateringsområde 33 ha. Två lokaler undersöktes.
(Fig. 7).

Fig. 7. Undersökta lokaler i områdena A6
och Rocksjön.
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Lokalnummer: 10
Läge: Ljungarum s:n, Ryhov, ca 680 m OSO om A6-rondellen.
Koordinater: Rn 6406118/1405026.
Undersökningsdatum: 2011-08-13 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
Biotopbeskrivning: Kulturpåverkad gråalskog i nedskuren ravin. Inslag av björk, asp, ek,
hägg, brakved. Häggbuskar. Ställvis tät, ställvis gles markvegetation med skogsbräken,
skogsbingel,. Inslag av stenbär, älgört, flenört. Jordmossor. Ställvis helt bar jord med
pinnförna. Talrika fallna grenar och stammar.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Cochlodina laminata (Montagu)
Clausilia pumila C. Pfeiffer
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[klubbspolsnäcka]
[större kristallsnäcka]
[skäggsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

2
1
2
2
+
1
3
2
8

Sniglar:
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Arion distinctus J. Mabille
Antal arter:

[svampsnigel]
[åkersnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]
[trädgårdssnigel]

1
2
2
1
2
2
6

!

Totalt antal arter: 8 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: Tämligen artfattig fauna, små marklevande arter saknas helt,
vilket tyder på dålig kontinuitet. Enda intressanta art är den sällsynta, delvis klättrande
Clausilia pumila (klubbspolsnäcka). Förekomsten av en rad människospridda arter: Trochulus
hispidus (skäggsnäcka), Arion vulgaris (spansk skogssnigel) och Arion distinctus
(trädgårdssnigel), liksom talrik förekomst av den kvävegynnade Arianata arbustorum (fläckig
lundsnäcka) – indikerar stark kulturpåverkan.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som gråalskog. Minska om möjligt
människopåverkan i området.
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Lokalnummer: 11
Läge: Ljungarum s:n, ca 1,03 km SO om A6-rondellen.
Koordinater: Rn 6405852/1405299.
Undersökningsdatum: 2011-08-14 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Yngre gråalskog i nedskuren, flack bäckravin. Inslag av asp, hägg, ek.
Gråalsbuskar, fläder. Tämligen riklig markvegetation av majbräken, skogsbräken, blåhallon,
gräs. Jordmossor. Nertill vid bäcken gullpudra, smörblommor, lokalt nässlor, dvärghäxört,
springkorn. Pinnförna-allövsförna. Talrika fallna grenar och pinnar.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Carychium tridentatum (Risso)
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Vertigo substriata (Jeffreys)
Vertigo pusilla O. F. Müller
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Aegopinella nitidula (Draparnaud)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[skogsdvärgsnäcka]
[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[dvärggrynsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[större skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[skäggsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

3
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
+
2
2
1
16

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[sumpsnigel]
[åkersnigel]
[svart skogssnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

1
2
1
1
1
2
1
1
8

!

Totalt antal arter: 16 landsnäckor, 8 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en artrik och diversifierad fauna med mera
krävande skogsarter som Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka) och Aegopinella pura
(mindre skogsglanssnäcka). Därtill kommer den betydligt mer sällsynta Aegopinella nitidula
(större skogsglanssnäcka). Förekomsten av flera små, marklevande arter: Carychium
tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Vertigo substriata (strimgrynsnäcka), Vertigo pusilla
(dvärggrynsnäcka) och Punctum pygmaeum (punktsnäcka), tyder på god förnakontinuitet och
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stabila hydrologiska förhållanden i bäckravinen. Trots att den skogliga kontinuiteten i
området inte är lång, har arterna förmått hålla sig kvar i den fuktiga bäckravinen.
Förekomsten av människospridda arter: Trochulus hispidus (skäggsnäcka) och Arion vulgaris
(spansk skogssnigel) – indikerar kulturpåverkan. I synnerhet förekomsten av den sistnämnda,
starkt invasiva arten, är negativt.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som bäckravin med gråalskog. Inga skogliga
ingrepp i bäckravinen.
Sammanfattande kommentarer till A6-området: Området hyser, delvis ruderatpräglade,
skogar, nästan uteslutande av yngre ålder. Den skogliga kontinuiteten i området är låg. Detta
märks också i molluskfaunans sammansättning. Liksom i området Strömsberg påträffas
mindre, förnalevande, kontinuitetskrävande arter i de fuktiga bäckdälderna, där de kunnat
hålla sig kvar när området var mera öppet än det är idag. Påvisandet av mera krävande
lundarter som Clausilia pumila (klubbspolsnäcka), Macrogastra plicatula
(mångtandspolsnäcka), Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och Aegopinella nitidula
(större skogsglanssnäcka) visar på att värdekärnor fortfarande finns kvar. Kulturpåverkan
indikeras också av en rad människospridda arter, varav den starkt invasiva Arion vulgaris
(spansk skogssnigel) är ett klart hot. Biotopmässigt uppvisar A6-området stora likheter med
områdena Strömsberg och Kaxholmen. Totalt anträffades i området 17 landsnäckarter och 9
snigelarter.

F. Kaxholmen
Raviner med ädellövskog. Presumtivt naturreservat 38 ha. Tre undersökta lokaler. (Fig. 8).

Fig. 8. Undersökta lokaler i området Kaxholmen.
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Lokalnummer: 12
Läge: Skärstad s:n, Kaxholmen, ca 660 m SSO om Eksäter. (Fig. 9).
Koordinater: Rn 6415155/1411784.
Undersökningsdatum: 2011-08-16 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Ädellövskog i djupt nedskuren bäckravin. Gråal, ask, hägg, inslag av
lönn. Även hassel, ask- och lönnbuskar. Nertill vid bäcken dominerande strutbräken, inslag av
kirskål, nejlikrot, lundarv. Uppåt sluttningarna även skogsbingel, blåsippor, nejlikrot.
Jordmossor. Talrika fallna grenar och pinnar. Pinnförna.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Carychium tridentatum (Risso)
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Vertigo substriata (Jeffreys)
Vertigo pusilla O. F. Müller
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Clausilia bidentata (Ström)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Discus rotundatus (O. F. Müller)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Aegopinella nitidula (Draparnaud)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Vitrina pellucida (O. F. Müller)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[skogsdvärgsnäcka]
[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[dvärggrynsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[strimspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[fläckdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[större skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[glassnäcka]
[skäggsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

2
2
3
1
1
2
3
3
2
3
2
2
1
1
3
1
2
2
2
2
20

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion fasciatus (Nilsson)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[sumpsnigel]
[åkersnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[parksnigel]
[vitsidig skogssnigel]

2
2
1
1
2
1
2
2
8

!

Totalt antal arter: 20 landsnäckor, 8 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en artrik och diversifierad molluskfauna med
hygrofila arter som Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Succinea putris (större
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bärnstenssnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Dessutom finns flera mera krävande,
intressanta lundelement: Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Aegopinella pura
(mindre skogsglanssnäcka), den västliga Discus rotundatus (fläckdisksnäcka) och framförallt
den krävande Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Förekomsten av små
förnalevande arter som Columella edentula (slät skruvsnäcka), Vertigo substriata
(strimgrynsnäcka), Vertigo pusilla (dvärggrynsnäcka) och Punctum pygmaeum (punktsnäcka)
indikerar god kontinuitet. Ett negativt drag är förekomsten av kulturspidda arter som
Trochulus hispidus (skäggsnäcka), Deroceras reticulatum (åkersnigel) och framförallt den
starkt invasiva Arion vulgaris (spansk skogssnigel). Den artrika och diversifierade faunan,
med förekomst av flera små marklevande arter och flera lundelement ger lokalen ett högt
skyddsvärde.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som bäckravin med ädellövskog.

Fig. 9. Nedskuren bäckravin med rik vegetation i
området Kaxholmen, lokal 12. Foto:
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.
Lokalnummer: 13
Läge: Skärstad s:n, Kaxholmen, ca 255 m SSO om Eksäter.
Koordinater: Rn 6415623/1411607.
Undersökningsdatum: 2011-08-16 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
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Biotopbeskrivning: Ädellövskog dominerad av gråal, i nedskuren ravin. Inslag av asp, ask,
hassel, askbuskar. I ravinens mitt mossrikt. Majbräken, tämligen riklig kirskål, även harsyra,
gräs. Uppåt sidorna även ormbär, blåsippor, nejlikrot. Talrika fallna stammar och grenar.
Pinnförna på mulljord.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Clausilia pumila C. Pfeiffer
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Trochulus hispidus (Linnaeus)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[klubbspolsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[skäggsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

2
1
3
3
2
2
+
2
1
+
2
1
1
13

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Deroceras reticulatum (O. F. Müller)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion fasciatus (Nilsson)
Arion circumscriptus Johansson
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[åkersnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[parksnigel]
[gråsidig skogssnigel]

1
2
1
2
1
2
2
7

!

Totalt antal arter: 13 landsnäckor, 7 sniglar.
Kommentarer till faunan: Tämligen artrik fauna med lundelement som Macrogastra
plicatula (mångtandspolsnäcka), Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och f.f.a.
Clausilia pumila (klubbspolsnäcka). Den totala avsaknaden av små förnalevande arter
(släktena Carychium, Columella, Vertigo och Punctum) tyder dock på dålig kontinutet i
förnalagret och dålig skoglig kontinuitet. Ett negativt drag är också förekomsten av
kulturspidda arter som Trochulus hispidus (skäggsnäcka), Deroceras reticulatum (åkersnigel)
och framförallt den starkt invasiva Arion vulgaris (spansk skogssnigel).
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som ädellövskog.

Lokalnummer: 14
Läge: Skärstad s:n, Kaxholmen, ca 330 m OSO om Eksäter.
Koordinater: Rn 6415790/1411852.
Undersökningsdatum: 2011-08-16 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
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Biotopbeskrivning: Alkärr i mynningen av ravin. Fuktigt, god sockelbildning. Klibbal, inslag
av björk, något ask, rönn, brakved. Dominerande älgört, inslag av humleblomster, blåsippor,
majbräken, hultbräken, strandlysing. Mossrikt. Alförna. Enstaka fallna stammar.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Landsnäckor:
Carychium minimum O. F. Müller
Carychium tridentatum (Risso)
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Cochlodina laminata (Montagu)
Clausilia pumila C. Pfeiffer
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Zonitoides nitidus (O. F. Müller)
Aegopinella nitidula (Draparnaud)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[ängsdvärgsnäcka]
[skogsdvärgsnäcka]
[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slätskruvsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[klubbspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[större kristallsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[kärrglanssnäcka]
[större skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

3
3
2
2
1
2
3
3
3
2
1
1
3
2
2
2
16

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion vulgaris J. Mabille
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[sumpsnigel]
[svart skogssnigel]
[spansk skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

1
1
2
2
2
1
6

!

!

Totalt antal arter: 16 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: Lokalen har en tämligen artrik fauna med hygrofila element som
Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka),
Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Zonitoides nitidus (kärrglanssnäcka) och Deroceras
laeve (sumpsnigel). Dessutom förekommer två ovanliga och mera krävande lundarter:
Clausilia pumila (klubbspolsnäcka) och Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka).
Tämligen god kontinuitet i förnalagret indikeras av förekomsten av små arter som Carychium
spp. (dvärgsnäckor), Columella edentula (slät skruvsnäcka) och Punctum pygmaeum
(punktsnäcka). Ett negativt drag är förekomsten av den starkt invasiva Arion vulgaris (spansk
skogssnigel). Den tämligen artrika och karakteristiska alkärrsfaunan, med förekomst av flera
lundelement ger lokalen ett högt skyddsvärde.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som alkärr. Områdets hydrologi får ej ändras.
Sammanfattande kommentarer till området Kaxholmen: Området hyser fina
skogsbiotoper, men förutom i de djupt nedskurna bäckravinerna är denna mestadels av ganska
ung ålder med dålig kontinuitet. Spåren av människopåverkan är överallt tydliga. Områdets
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värdekärnor återfinns i de fuktiga bäckravinerna där den skogliga kontinuiteten är längre och
fuktighetsförhållandena skapat bättre förhållanden för mollusker att kvarleva under
tidsperioder då området varit mera öppet. Här påträffas också små förnalevande arter och
ovanligare, mera krävande lundelement som Clausilia pumila (klubbspolsnäcka),
Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka)
och Aegopinella nitidula (större skogsglanssnäcka). Alkärret i områdets norra del har en
karakteristisk och artrik fauna. Kulturpåverkan indikeras också av en rad människospridda
arter, varav den starkt invasiva, över hela området spridda, Arion vulgaris (spansk
skogssnigel) är ett klart hot. Biotopmässigt uppvisar A6-området likheter med områdena
Strömsberg och A6 men molluskfaunan är något artrikare. Totalt anträffades i området 23
landsnäckarter och 9 snigelarter.

G. Rocksjön
Rocksjön är en mesotrof klarvattensjö med en zon av omgivande näringsrika små dammar,
rikkärr samt al- och björksumpskog. Sjön har ett högt naturvärde och har
naturvärdesklassning 2 enligt länsstyrelsens vattenvårdsprogram. Bedömningen grundar sig
bland annat på den artrika fiskfaunan, den mångformiga strandvegetationen och orördheten.
En limnologisk undersökning genomfördes under 2009 som en uppföljning av en tidigare
undersökning år 1900. Rapporten visar att vattenkvaliteten är god med pH ca 7,5 och ett
siktdjup på ca 4,5 m. Vid undersökningen hittades två ovanligare arter av kiselalger.
Rocksjöns största djup är 12,2 m. Den ingår i Tabergsåns vattensystem med ett
tillrinningsområde av 20,6 km2. Rocksjön tar emot vatten från Strömsbergsbäcken (som är det
enda större naturliga tillflödet) och från några småbäckar från A6-området. Dessutom pumpas
vatten in från Vättern via Liljeholmskanalen. Utloppen från Rocksjön går till Munksjön,
huvudsakligen via den grävda Simsholmskanalen som utanför reservatet är kulverterad ca 200
m, samt genom Rocksjöån där flödet är lägre p.g.a. dammluckor. Rocksjön är starkt påverkad
– till det bättre för vattenkvalitén genom att vättervatten kontinuerligt pumpas in i sjön, och
till det sämre genom att stora dagvattenutsläpp mynnar i sjön eftersom området är en
lågpunkt. – Information ovan är hämtad ur skötselplanen (Jönköpings kommun 2010).
Naturreservat 79 ha. Nio lokaler undersöktes. (Fig. 7).
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1
Fig. 10. Alskog med gölar och frodig
högörtsvegetation på östsidan av
Rocksjön. Foto: Stadsbyggnadskontoret,
Jönköpings kommun.
Lokalnummer: 15
Läge: Ljungarum s:n, Rocksjön, ca 215 m NO om S-änden.
Koordinater: Rn 6406181/1403780.
Undersökningsdatum: 2011-08-14 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
Biotopbeskrivning: Sump-kärrområde innanför strandbrink med vassbälte. Spridda
albuskage, större alar, enstaka björk. Inslag av brakved, häggmispel. I blöta partier gölar, med
svärdslilja. Vid gölarna älgört, högstarrtuvor, gräs, kabbleka, fackelblomster, topplösa, lokalt
kalla. Mossrikt.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Zonitoides nitidus (O. F. Müller)
Arianta arbustorum (Linnaeus)

Relativ abundans:

[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[strimglanssnäcka]
[kärrglanssnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
31

2
2
2
1
1

LAND- OCH SÖTVATTENSLEVANDE MOLLUSKER I BEFINTLIGA OCH PRESUMTIVA
NATURRESERVAT I JÖNKÖPINGS KOMMUN (JÖNKÖPINGS LÄN ) 2011

Antal arter:

5

Sniglar:
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Deroceras agreste (Linnaeus)
Antal arter:

[sumpsnigel]
[ängssnigel]

2
1
2

Sötvattenssnäckor:
Valvata cristata O. F. Müller
Physa fontinalis (Linnaeus)
Anisus vortex (Linnaeus)
Bathyomphalus contortus (Linnaeus)
Antal arter:

[flat kamgälsnäcka]
[allmän blåssnäcka]
[skarpkölad skivsnäcka]
[remskivsnäcka]

1
1
2
2
4

!

Totalt antal arter: 5 landsnäckor, 2 sniglar, 4 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Faunan är tämligen artfattig med förekomst av typiskt hygrofila
arter som Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Zonitoides nitidus (kärrglanssnäcka) och
Deroceras laeve (sumpsnigel). Sötvattensmolluskfaunan är tämligen artfattig, men innehåller
intressanta arter som den i länet mycket sällsynta Anisus vortex (skarpkölad skivsnäcka) och
den ovanliga Valvata cristata (flat kamgälsnäcka).
Skötselrekommendationer: Förhindra att området växer igen till buskmark. Ta bort buskar,
speciellt främmande arter.

Lokalnummer: 16
Läge: Ljungarum s:n, Rocksjön, ca 250 m VNV om S-änden. (Fig. 11).
Koordinater: Rn 6406161/1403412.
Undersökningsdatum: 2011-08-14 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Flackt, blött rikkärr med spridda mindre videbuskar, al, småbjörk.
Dominerande svagt tuvad lågstarräng med rikligt inslag av blåtåtel. Även fackelblomster,
vattenklöver, sjöfräken, kärrsilja, kärrtistel, höstspira. Botten av brunmossor. I omgivningen
vass. Blött, tämligen högt vatten i gölar och mellan tuvor.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Carychium minimum O. F. Müller
Carychium tridentatum (Risso)
Succinea putris (Linnaeus)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Vertigo antivertigo (Draparnaud)
Vertigo substriata (Jeffreys)
Vertigo geyeri Lindholm
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Euconulus praticola (Reinhardt)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Antal arter:

Relativ abundans:

[ängsdvärgsnäcka]
[skogsdvärgsnäcka]
[större bärnstenssnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[hjärtgrynsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[kalkkärrsgrynsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[kärrkonsnäcka]
[strimglanssnäcka]
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Sniglar:
Deroceras laeve (O. F. Müller)
Antal arter:

[sumpsnigel]

1
1

Sötvattenssnäckor:
Bithynia tentaculata (Linnaeus)
Stagnicola palustris (O. F. Müller)
Planorbis planorbis (Linnaeus)
Bathyomphalus contortus (Linnaeus)
Antal arter:

[större snytesnäcka]
[bred sumpdammsnäcka]
[allmän skivsnäcka]
[remskivsnäcka]

1
2
1
2
4

Totalt antal arter: 10 landsnäckor, 1 snigel, 4 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Mycket fin och diversifierad rikkärrsfauna med karakteristiska
hygrofila arter som Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Carychium tridentatum
(skogsgrynsnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka) och Deroceras laeve
(sumpsnigel). Något mera krävande hygrofila arter är Vertigo antivertigo (hjärtgrynsnäcka)
och Euconulus praticola (kärrkonsnäcka). Lokalens mest anmärkningsvärda art är dock den
kalkkrävande, sällsynta och rödlistade Vertigo geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka) – en karaktärsart
för rikkärr. Endast allmänna sötvattensarter.
Skötselrekommendationer: Förekomsten av kalkärrsgrynsnäckan ger lokalen mycket högt
skyddsvärde. För att arten ska kunna kvarleva krävs att lokalen har kvar sin prägel som öppet
rikkärr. Övervaka utvecklingen, om lokalen tenderar att växa igen bör buskar avlägsnas. Även
vassens utveckling i området bör följas upp. Om den tenderar till att invadera
lågstarrängspartierna bör hävd genom slåtter sättas in. Eventuell eutrofiering i området bör
bromsas.

Fig 11. Rikkärret på sydvästra sidan av
Rocksjön, lokal 16. Foto:
Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings
kommun.
Lokalnummer: 17
Läge: Jönköping, Kristina s:n, Rocksjön, ca 535 m NNV om S-änden.
Koordinater: Rn 6406513/1403387.
Undersökningsdatum: 2011-08-14 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
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Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna.
Biotopbeskrivning: Eutroft, blött rikkärr omgivet av tämligen tät vass. Ställvis dominerande
smalkaveldun, inslag av fackelblomster, vattenmynta, frossört, ställvis lågstarrängspartier
med inslag av blåtåtel. Botten av brunmossor.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Succinea putris (Linnaeus)
Vertigo antivertigo (Draparnaud)
Euconulus praticola (Reinhardt)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Zonitoides nitidus (O. F. Müller)
Antal arter:

Relativ abundans:

[större bärnstenssnäcka]
[hjärtgrynsnäcka]
[kärrkonsnäcka]
[strimglanssnäcka]
[kärrglanssnäcka]

Sötvattenssnäckor:
Bathyomphalus contortus (Linnaeus) [remskivsnäcka]
Antal arter:

2
2
1
+
2
5

1
1

Totalt antal arter: 5 landsnäckor, 1 sötvattenssnäcka.
Kommentarer till faunan: Relativt artfattig fauna med karakteristiska hygrofila arter som
Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo antivertigo (hjärtgrynsnäcka), Euconulus
praticola (kärrkonsnäcka), Zonitoides nitidus (kärrglanssnäcka) och Deroceras laeve
(sumpsnigel).
Skötselrekommendationer: Lokalen bör behålla sin karaktär som öppet rikkärr. Hävda
vassen genom slåtter om den ökar och växer in i de öppna lågstarrängspartierna. Om möjligt
minska eutrofieringen i området.

Lokalnummer: 18
Läge: Ljungarum s:n, Rocksjön, ca 110 m SV om S-änden.
Koordinater: Rn 6405942/1403702.
Undersökningsdatum: 2011-08-14 T. v. Proschwitz & A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ plockinsamling 45 minuter.
Biotopbeskrivning: Sekundär, trivial lövskog mellan järnvägen och alkärr. Björk, klibbal,
gråal, hägg, asp. Snårig buskvegetation av hallon, olvon, rönnbuskar. Trivial markvegetation
med gräs, mossor. Pinnförna. Fallna stammar.
Anträffade arter:
Landsnäckor:
Cochlodina laminata (Montagu)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

Relativ abundans:

[slät spolsnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller) [trädsnigel]
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) [svampsnigel]
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Arion ater (Linnaeus)
Antal arter:

[svart skogssnigel]

2
3

Totalt antal arter: 3 landsnäckor, 3 sniglar.
Kommentarer till faunan: Mycket artfattig och trivial fauna.
Skötselrekommendationer: Området saknar intresse ur mollusksynpunkt.

Lokalnummer: 19
Läge: Jönköping, Kristina s:n, Rocksjön, ca 350 m SSV om N-änden.
Koordinater: Rn 6406855/1403724.
Undersökningsdatum: 2012-01-13 A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ vattenhåvning.
Biotopbeskrivning: Dammliknande vattensamling, står i kontakt med Rocksjön via bäck. Rik
vattenvegetation. Prov taget i strandkanten.
Anträffade arter:
Sötvattenssnäckor:
Bithynia tentaculata (O. F. Müller)
Planorbarius corneus (Linnaeus)
Anisus vortex (Linnaeus)
Bathyomphalus contortus (Linnaeus)
Segmentina nitida (O. F. Müller)
Antal arter:

Relativ abundans:

[större snytesnäcka]
[posthornssnäcka]
[skarpkölad skivsnäcka]
[remskivsnäcka]
[glansskivsnäcka]

2
1
2
1
2
5

!
!
!

Totalt antal arter: 5 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Karakteristisk, men ej särskilt artrik fauna. Förekomsten av den
ytterst sällsynta Segmentina nitida (glansskivsnäcka) ger lokalen högt skyddsvärde.
Anmärkningsvärd är också förekomsten av, den sällsynta Anisus vortex (skarpkölad
skivsnäcka), och den i denna del av Sverige sällsynta, Planorbarius corneus
(posthornssnäcka) – möjligen är den dock kulturspridd. Förekomsten av glansskivsnäckan,
och även de andra ovanligare sötvattenssnäckorna, ger lokalen högt skyddsvärde.
Skötselrekommendationer: Inga ingrepp eller förändringar får göras på lokalen.
Förhindra/minska eutrofiering i området.

Lokalnummer: 20
Läge: Jönköping, Kristina s:n, Rocksjön, ca 430 m NO om mynningen av Rocksjöån. Vid
spångens början, vid promenadvägen mot sjön.
Koordinater: Rn 6406667/1403657.
Undersökningsdatum: 2012-01-13 A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ vattenhåvning.
Biotopbeskrivning: Klarvatten. Prov taget i strandkanten. Håvning från 1 m djup in mot
strandkanten.
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Anträffade arter:

Relativ abundans:

Sötvattenssnäckor:
Valvata cristata O. F. Müller
[flat kamgälsnäcka]
Bathyomphalus contortus (Linnaeus) [remskivsnäcka]
Antal arter:

1
1
2

Totalt antal arter: 2 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Artfattig fauna, förekomsten av den ovanligare Valvata cristata
(flat kamgälsnäcka) är dock intressant.
Skötselrekommendationer: Förhindra/minska eutrofiering i området.

Lokalnummer: 21
Läge: Ljungarum s:n, Rocksjön, ca 165 m OSO om S-änden.
Koordinater: Rn 6405978/1403799.
Undersökningsdatum: 2012-01-13 A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ vattenhåvning.
Biotopbeskrivning: Damm med eventuellt förorenat vatten p.g.a. dagvattenutsläpp i
närheten. Inga fiskar. Sumpskog med döda/döende klibbalar. Samma vatten som lokal 22, fast
i andra änden.
Anträffade arter:
Sötvattenssnäckor:
Valvata cristata O. F. Müller
Planorbarius corneus (Linnaeus)
Planorbis planorbis (Linnaeus)
Bathyomphalus contortus (Linnaeus)
Antal arter:

Relativ abundans:

[flat kamgälsnäcka]
[posthornssnäcka]
[allmän skivsnäcka]
[remskivsnäcka]

2
2
2
3
5

!

Totalt antal arter: 4 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Karakteristisk, men ej särskilt artrik fauna. Förekomsten av den
ovanligare Valvata cristata (flat kamgälsnäcka) är intressant. Anmärkningsvärd är också
förekomsten av den, i denna dela av Sverige, sällsynta Planorbarius corneus
(posthornssnäcka) – möjligen är den dock kulturspridd.
Skötselrekommendationer: Inga ingrepp eller förändringar får göras på lokalen.
Förhindra/minska eutrofiering i området.

Lokalnummer: 22
Läge: Ljungarum s:n, Rocksjön, ca 160 m O S-änden.
Koordinater: Rn 6406025/1403786.
Undersökningsdatum: 2012-01-13 A. Ahlstrand.
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Undersökningsmetodik: Kvalitativ vattenhåvning.
Biotopbeskrivning: Damm med eventuellt något förorenat vatten p.g.a. dagvattenutsläpp i
närheten. Inga fiskar. Sumpskog med döda/döende klibbalar. Samma vatten som lokal 21, fast
i andra änden.
Anträffade arter:
Sötvattenssnäckor:
Planorbarius corneus (Linnaeus)
Planorbis planorbis (Linnaeus)
Bathyomphalus contortus (Linnaeus)
Segmentina nitida (O. F. Müller)
Antal arter:

Relativ abundans:

[posthornssnäcka]
[allmän skivsnäcka]
[remskivsnäcka]
[glansskivsnäcka]

2
2
2
2
4

!

!

Totalt antal arter: 5 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Karakteristisk, men ej särskilt artrik fauna. Förekomsten av den
ytterst sällsynta Segmentina nitida (glansskivsnäcka) ger lokalen högt skyddsvärde. Att denna
art påträffades tyder på relativt god vattenkvalitet trots dagvattenutsläpp i närheten.
Anmärkningsvärd är också förekomsten av, den i denna dela av Sverige sällsynta,
Planorbarius corneus (posthornssnäcka) – möjligen är den dock kulturspridd. Förekomsten av
glansskivsnäckan, och även posthornssnäckan, ger lokalen högt skyddsvärde.

Skötselrekommendationer: Inga ingrepp eller förändringar får göras på lokalen.
Förhindra/minska eutrofiering i området.

Lokalnummer: 23
Läge: Ljungarum s:n, Rocksjön, ca 495 m NO om S-änden.
Koordinater: Rn 6406391/1403970.
Undersökningsdatum: 2012-01-13 A. Ahlstrand.
Undersökningsmetodik: Kvalitativ vattenhåvning.
Biotopbeskrivning: Damm avskiljd från Rocksjön, belägen mellan cykelväg och sjön. Rik
växtlighet. Klibbalsumpskog. Dagvattenutsläpp i närheten.
Anträffade arter:

Relativ abundans:

Sötvattenssnäckor:
Bathyomphalus contortus (Linnaeus) [remskivsnäcka]
Segmentina nitida (O. F. Müller)
[glansskivsnäcka]
Antal arter:

2
2
2

!

Totalt antal arter: 5 sötvattenssnäckor.
Kommentarer till faunan: Karakteristisk, men artfattig fauna. Förekomsten av den ytterst
sällsynta Segmentina nitida (glansskivsnäcka) ger lokalen högt skyddsvärde. Trots
dagvattenutsläpp i närheten tyder förekomsten av glansskivsnäcka på tämligen god
vattenkvalitet.
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Skötselrekommendationer: Inga ingrepp eller förändringar får göras på lokalen.
Förhindra/minska eutrofiering i området.
Sammanfattande kommentarer till området Rocksjön: Området har en tämligen artrik
landmolluskfauna med ett flertal karakteristiska hygrofila arter Carychium minimum
(ängsdvärgsnäcka), Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo antivertigo
(hjärtgrynsnäcka), Euconulus praticola (kärrkonsnäcka), Zonitoides nitidus (kärrglanssnäcka)
och Deroceras laeve (sumpsnigel). På en mycket fin, öppen rikkärrslokal förekommer också
den mycket sällsynta, krävande och rödlistade Vertigo geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka) – vilket
ger lokalen ett mycket högt skyddsvärde! Faunan av sötvattensmollusker är också artrik –
speciellt anmärkningsvärd är förekomsten av den ytterst sällsynta Segmentina nitida
(glansskivsnäcka) på flera provtagningspunkter. Nämnas kan också förekomsten av
Planorbarius corneus (posthornssnäcka), vilken inte är känd från denna del av landet tidigare,
möjligen kan den dock vara spridd av människan. Anisus vortex (skarpkölad skivsnäcka) är
mycket sällsynt i Jönköpings län. Valvata cristata (flat kamgälsnäcka) är ovanlig. Trots
dagvattenutsläpp på flera håll i området, tyder förekomsten av flera ovanliga snäckarter –
främst glansskivsnäckan – ändå på att förhållandena är relativt goda. Totalt anträffades i
området 16 landsnäckarter, 5 snigelarter och 9 sötvattenssnäckarter.

H. Bondberget
Ekdominerade lövskogar i branter. Naturreservat 372 ha. Två lokaler undersökta i samband
med annat projekt. (Fig. 12).

Fig. 12. Undersökta lokaler i
området Bondberget.
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Lokalnummer: 24
Läge: Rogberga s:n, Bondberget, ca 1,37 km NNV om triangelpunkten 292.
Koordinater: Rn 6406623/1406758.
Undersökningsdatum: 2000-10-16 och 2004-09-17 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvantitativ sållning på fast provlinje.
Anmärkning: Lokalen undersökt vid två tillfällen, i de fall abundanssiffrorna för arterna
skiljer sig, anges ett medelvärde.
Biotopbeskrivning: Gles ekskog i flack jordsluttning mot NV. Inslag av björk, al, lokalt bok.
Riklig, delvis tät undervegetation av hassel. Även uppslag av al, brakved. Sparsam
markvegetation av träjon, skogsbingel, harsyra, lokalt något blåbär. Jordmossor. Enstaka
fallna grenar och stammar.
Anträffade arter:
Carychium tridentatum (Risso)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Columella aspera Waldén
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Discus rotundatus (O. F. Müller)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Vitrina pellucida (O. F. Müller)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[skogsdvärgsnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slät skruvsnäcka]
[sträv skruvsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[fläckdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[glassnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion fasciatus (Nilsson)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[parksnigel]
[vitsidig skogssnigel]

Relativ abundans:
2
2
2
2
3
3
2
1
3
2
2
2
3
2
1
3
2
17

2
1
2
2
1
2
6

Totalt antal arter: 17 landsnäckor, 6 sniglar.
Kommentarer till faunan: Tämligen artrik skogsfauna med förekomst av något ovanligare
skogsarter som Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Nesovitrea petronella
(vitglanssnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Förekomsten av vissa
små, marklevande arter som Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Columella edentula
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(slät skruvsnäcka) och Punctum pygmaeum (punktsnäcka) tyder på tämligen god kontinuitet i
förrnaskiktet.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som ekdominerad lövskog i jordsluttning.

Lokalnummer: 25
Läge: Rogberga s:n, Bondberget, ca 1,35 km NV om triangelpunkten 292.
Koordinater: Rn 6406386/1406591.
Undersökningsdatum: 2000-10-16 och 2004-09-17 T. v. Proschwitz.
Undersökningsmetodik: Kvantitativ sållning på fast provlinje.
Anmärkning: Lokalen undersökt vid två tillfällen, i de fall abundanssiffrorna för arterna
skiljer sig, anges ett medelvärde.
Biotopbeskrivning: Björk-ekskog i flack jordsluttning mot NNV. Inslag av asp. Rik, delvis
tät undervegetation av hassel, lokalt även skogstry, olvon. Tämligen sparsam markvegetation
med träjon, harsyra, skogsviol, gräs. Lokalt uppslag av aspsly. Jordmossor. Dominerande
pinnförna. Tämligen rikligt med fallna asp stammar och grenar.
Anträffade arter:
Carychium minimum O. F. Müller
Carychium tridentatum (Risso)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller)
Columella edentula (Draparnaud)
Columell aspera Waldén
Vertigo substriata (Jeffreys)
Cochlodina laminata (Montagu)
Macrogastra plicatula (Draparnaud)
Punctum pygmaeum (Draparnaud)
Discus ruderatus (W. Hartmann)
Discus rotundatus (O. F. Müller)
Vitrea crystallina (O. F. Müller)
Euconulus fulvus (O. F. Müller)
Aegopinella pura (Alder)
Nesovitrea hammonis (Ström)
Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer)
Vitrina pellucida (O. F. Müller)
Arianta arbustorum (Linnaeus)
Cepaea hortensis (O. F. Müller)
Antal arter:

[ängsdvärgsnäcka]
[skogsdvärgsnäcka]
[allmän agatsnäcka]
[slät skruvsnäcka]
[sträv skruvsnäcka]
[strimgrynsnäcka]
[slät spolsnäcka]
[mångtandspolsnäcka]
[punktsnäcka]
[trubbdisksnäcka]
[fläckdisksnäcka]
[större kristallsnäcka]
[allmän konsnäcka]
[mindre skogsglanssnäcka]
[strimglanssnäcka]
[vitglanssnäcka]
[glassnäcka]
[fläckig lundsnäcka]
[trädgårdssnäcka]

Sniglar:
Lehmannia marginata (O. F. Müller)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller)
Arion ater (Linnaeus)
Arion fuscus (O. F. Müller)
Arion silvaticus Lohmander
Antal arter:

[trädsnigel]
[svampsnigel]
[svart skogssnigel]
[brun skogssnigel]
[vitsidig skogssnigel]

Totalt antal arter: 19 landsnäckor, 5 sniglar.
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2
3
2
2
2
2
3
1
2
2
1
2
3
3
3
2
1
3
3
19

2
2
1
1
2
5
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Kommentarer till faunan: Lokalen hyser en artrik skogsfauna med förekomst av något
ovanligare skogsarter som Macrogastra plicatula (mångtandspolsnäcka), Nesovitrea
petronella (vitglanssnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Förekomsten
av vissa små, marklevande arter som Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Carychium
tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Columella edentula (slät skruvsnäcka) Vertigo substriata
(strimgrynsnäcka) och Punctum pygmaeum (punktsnäcka) tyder på tämligen god kontinuitet i
förrnaskiktet.
Skötselrekommendationer: Fri utveckling som ekdominerad lövskog i jordsluttning.
Sammanfattande kommentarer till området Bondberget: Eftersom endast två lokaler
undersökts och dessas läge definierades i et annat projekt kan en totalbedömning av området
inte göras. De undersökta lokalerna utgörs av ekdominerade lövskogsbiotoper i
jordsluttningar. Faunan är karakteristisk för ekskogar av denna typ, artrik och diversifierad
med förekomst av ett par ovanligare lövskogsarter som Macrogastra plicatula
(mångtandspolsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Ekdominansen och
avsaknaden av block medför dock att mera krävande lundarter saknas. Totalt anträffades i
området 19 landsnäckarter och 6 snigelarter.

7. Översikt av artdiversiteten i samtliga områden
Område

Antal
landsnäckarter
Granbäck
22
Häggeberg
25
Vattenledningsparken
23
Strömsberg
15
A6-området
17
Kaxholmen
23
Rocksjön
16
Bondberget
19

Antal
snigelarter
8
8
7
9
9
9
5
6

Antal
Totalt
sötvattensnäckarter
30
33
1
31
24
27
32
9
30
25

8. Kommentarer till de anträffade arterna
Nedan ges kortfattade kommentarer till de anträffade arternas ekologi, relativa frekvens och
utbredning i Västra Götalands län. För allmän information om arternas ekologi och utbredning
se Kerney et al. (1983), Glöer (2002) och Glöer & Meier-Brook (2003). För närmare
beskrivning och avbildningar av arterna se Kerney et al. (1983), Falkner (1990) och Glöer &
Meier-Brook (2003). Data om arternas utbredning, frekvens och ekologi i Jönköpings län har
hämtats ur Naturhistoriska Museets markfaunadatabas, se sammanställning hos von
Proschwitz (1998a). Information om vissa arter finns också hos Lohmander (1951).
A. Landsnäckor:
Caychium minimum O. F. Müller Ängsdvärgsnäcka. 6 lokaler: 1, 4, 5, 14, 16, 25.
En utpräglat hygrofil art som förekommer både i sumpskogar av olika typer och öppnare
kärrbiotoper och fuktängar. Allmän i Jönköpings län.
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Carychium tridentatum (Risso) Skogsdvärgsnäcka. 10 lokaler: 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 24,
25.
Arten är hygrofil, men ej lika utpräglat som föregående. Förutom i kärr förekommer den
också i rikare löv- och blandskogsbiotoper. Allmän i Jönköpings län.
Succinea putris (Linnaeus) Större bärnstenssnäcka. 9 lokal: 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17.En hygrofil art som är vanlig på alla typer av våtmarksbiotoper. Förutom i skogskärr
förekommer den även i öppna kärr, på stränder, på fuktig ängsmark etc. Mycket allmän i
Jönköpings län.
Succinella oblonga (Draparnaud) Gråskalig bärnstenssnäcka (Fig. 13). 1 lokal: 1.
Arten är mycket sällsynt och har en starkt uppsplittrad utbredning i Sverige. Också ekologiskt
ger arten ett splittrat intryck med förekomster i rika lövskogar, på stränder, i rikkärr, torra
kalkbiotoper och ibland också i människopåverkade miljöer. Den kan ibland vara svår att
påvisa eftersom den kamouflerar sig genom att mura in skalet med sin avföring och jord och
därmed liknar en jordklump. För ytterligare information om artens utbredning och ekologi se
bl.a. (Lohmander 1952, von Proschwitz 2008b, 2011). I Jönköpings län är arten begränsad till
ett fåtal lokaler i Västra och Östra vätternbranterna samt en isolerad lokal vid Sötåsa i
Gällarys s:n (von Proschwitz 1998a).

Fig 13. Succinella oblonga (Darparnaud).
Gråskalig bärnstenssnäcka.

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) Allmän agatsnäcka. 17 lokaler: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 24, 25.
En allmän och eurytop art som förekommer på alla typer av biotoper, utom utpräglat
oligotrofa. Mycket allmän i Jönköpings län. Anmärkning: Troligen utgör Cochlicopa lubrica
ett komplex innehållande ytterligare en art benämnd Cochlicopa repentina Hudec – dennas
status kan dock ej anses som slutgiltigt klarlagd. Exemplar vilka skalmorfologiskt hör till
denna typ påträffades på flera lokaler.
Cochlicopa lubricella (Rossmässler) Mindre agatsnäcka. 1 lokal: 2.
Arten förekommer huvudsakligen i torrare, öppna-halvöppna biotoper. Vanlig i löv- och
blandskogar i blocksluttningar och rasbranter. Allmän i Jönköpings län. Möjligen utgör även
denna art ett komplex av närstående arter.
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Acanthinula aculeata (O. F. Müller) Taggsnäcka (Fig. 14). 2 lokaler: 2, 5.
Arten är fordringsfull och förekommer i rikare, orörda bland- och lövskogsbiotoper, speciellt i
rasbranter och blocksluttningar. Ej sällsynt i Jönköpings län. Inom undersökningen endast
anträffad i blocksluttningarna vid Häggeberg och Domarkullen

Fig. 14. Acanthinula aculeata (O. F. Müller).
Taggsnäcka.

Columella edentula (Draparnaud) Slät skruvsnäcka. 11 lokaler: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 24,
25.
En stenotop art bunden till löv- och blandskogar av rikare typ. Arten är, liksom övriga
Columella och Vertigo-arter beroende av kontinuitet och stabila förhållanden i
markförnaskiktet. Tämligen sällsynt i större delen av Jönköpings län. För ytterligare ekologisk
information se von Proschwitz (1993).
Columella aspera Waldén Sträv skruvsnäcka (Fig. 15). 5 lokaler: 1, 2, 3, 24, 25.
En karaktärsart för oligo- och mesotrofa barr- och blandskogar. Påträffas ofta uppkrupen på
bärris, varav den livnär sig. I rikare skogstyper finner man i regel endast få exemplar,
associerade med oligotrofa Vaccinium-öar. Mycket allmän i Jönköpings län. För ytterligare
ekologisk information se von Proschwitz (1993).

Fig. 15. Columella aspera Waldén.
Sträv skruvsnäcka.
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Vertigo pusilla O. F. Müller Dvärggrynsnäcka. 4 lokaler: 1, 2, 11, 12.
Arten finns i rikare bland- och lövskogar, ofta av blockig, något torrare typ. Även på
odlingsrösen. Allmän i Jönköpings län. För ytterligare ekologisk information se von
Proschwitz (1993, 2003).
Vertigo antivertigo (Draparnaud) Hjärtgrynsnäcka. 2 lokaler: 16,17.
En något kalkgynnad, hygrofil art - karakteristisk för meso- och eutrofa kärrmiljöer. Förutom
i öppna kärr även i andra fuktmarksbiotoper såsom kärrskogar och strandbiotoper. Flera
förekomster i nordöstra delen av länet, där lämpliga biotoper finns i övrigt sällsynt i
Jönköpings län.
Vertigo substriata (Jeffreys) Strimgrynsnäcka. 10 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 25.
En tämligen allmän skogsart med relativt brett ekologiskt spektrum. Förekommer även i
öppnare biotoper. Den vanligaste Vertigo-arten, mycket allmän i Jönköpings län. För
ytterligare ekologisk information se von Proschwitz (1993, 2003).
Vertigo ronnebyensis (Westerlund) Skogsgrynsnäcka (Fig. 16). 1 lokal: 3.
Påminner i sitt biotopval om Columella aspera men är sällsyntare och mera snävt bunden till
orörda oligo-mesotrofa barr- och blandskogar. I rikare skogstyper anträffas oftast endast få
exemplar, associerade med oligotrofa Vaccinium-öar. Arten är känslig för skogliga ingrepp
tillbakagång på många håll i landet (jfr von Proschwitz 2006). Totalutbredningen är något
kontinentalt präglad. Ej sällsynt på lämpliga biotoper i skogstrakterna i Jönköpings län.
Ytterligare information om artens ekologi finns hos von Proschwitz (1990, 1993, 2003, 2006,
2008a).

Fig. 16. Vertigo ronnebyensis (Westerlund)
Skogsgrynsnäcka.

Vertigo geyeri Lindholm Kalkkärrsgrynsnäcka. 1 lokal: 16. Rödlistad i kategori NT.
En karaktärsart för öppna, kalkrika rikkärr. Ibland även i rika mosselaggar, strandkärr och på
kalkfuktängar. Förekommer från Skåne till Lappland, men endast i kalktrakter, överallt
mycket sällsynt. Helt beroende av stabil, kontinuerligt god hydrologi och öppna förhållanden.
En stor del av artens tidigare lokaler förstörts har förstörts genom dikning, eutrofiering och
igenväxning. För ytterligare information om artens utbredning och ekologi se von Proschwitz
(2003). Den nyupptäckta förekomsten vid Rocksjön ligger helt isolerat. Tidigare är arten
endast känd från tre lokaler i Jönköpings län: Två i Store mosse-komplexet (Kärda s:n) och en
vis Sjunnarydssjöns S-ände i N. Solberga s:n (jfr von Proschwitz 1998a).
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Fig. 17. Vertigo geyeri Lindholm
Kalkkärrsgrynsnäcka.

Vertigo alpestris Alder Rösegrynsnäcka (Fig. 17). 1 lokal: 1.
Förekommer i rikare, orörda bland- och lövskogar av blockrik typ. En karaktärsart för
rasbranter och blocksluttningar. Ibland även i blockbiotoper på öppen mark och i
människoskapade blockmiljöer som stengärdesgårdar och rösen. Ej sällsynt i Jönköpings län.
För ytterligare ekologisk information se von Proschwitz (1993, 2003).
Cochlodina laminata (Montagu) Slätspolsnäcka 16 lokaler: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12,
13, 14, 18, 24, 25.
Arten förekommer i bland- och lövskogar av olika typer. Liksom följande fyra arter anträffas
den ofta på vertikala ytor (trädstammar, klippor) där den betar av epifytisk lav- och
algvegetation. Arten är spridd och tämligen allmän i större delen av Jönköpings län.
Macrogastra plicatula (Draparnaud) Mångtandspolsnäcka (Fig. 18). 10 lokaler: 1, 2, 3, 5, 6,
11, 12, 13, 24, 25.
Arten är rätt fordringsfull och anträffas i rikare bland- och lövskogar. I Jönköpings län är den
relativt lokal med stora utbredningsluckor. I rikare skogstrakter är arten relativt allmän, i
övrigt sällsynt.

Fig. 18 Macrogastra plicatula
(Draparnaud). Mångtandspolsnäcka.
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Clausilia bidentata (Ström) Strimspolsnäcka (Fig. 19). 3 lokaler: 2, 5, 12.
Arten förekommer i skogsbiotoper av alla slag, även i tämligen fattiga barrskogar. Den är
Sveriges vanligaste spolsnäcka. I Jönköpings län finns dock utbredningsluckor och den är
påfallande ovanlig i de nu undersökta områdena.

Fig. 19. Clausilia bidentata (Ström)
Strimspolsnäcka.

Clausilia pumila C. Pfeiffer Klubbspolsnäcka (Fig. 20). 4 lokaler: 5, 10, 13, 14.
En krävande art som förekommer i rikare, gärna fuktiga lövskogsmiljöer-lunder och dessutom
i öppna kalkkärr. En karaktärsart för rikare sumpskogar. Arten är klart kalkgynnad. För
ytterligare upplysningar om ekologi och utbredning se von Proschwitz (2011). Sällsynt i
Jönköpings län, vanligare i östra vätterbranterna, i övrigt endast enstaka spridda förekomster.

Fig. 20. Clausilia pumila C. Pfeiffer.
Klubbspolsnäcka.

Punctum pygmaeum (Draparnaud) Punktsnäcka 11 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 24,
25.
En allmän art med tämligen brett ekologiskt spektrum. Mest individrik i orördare
skogsbiotoper. Mycket allmän i Jönköpings län.
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Discus ruderatus (W. Hartmann) Trubbdisksnäcka. 8 lokaler: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 24, 25.
Förekommer i alla typer av skogsbiotoper, även av oligotrof typ. Kontinental-nordöstlig
utbredning på den Skandinaviska halvön. Allmän i hela Jönköpings län.
Discus rotundatus (O. F. Müller) Fläckdisksnäcka. 7 lokaler: 1, 2, 3, 5, 12, 24, 25.
En löv-blandskogsart med utpräglat västlig-sydvästlig utbredning i Sverige. Tämligen sällsynt
och fordringsfull i Jönköpings län – förutom i Östra vätternbranterna där den är allmän.
Vitrea crystallina (O. F. Müller) Större kristallsnäcka (Fig. 21). 13 lokaler: 1, 2, 3, 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 24, 25.
En tämligen allmän skogsart som företrädesvis förekommer i fuktigare löv- och blandskogar,
även i rena sumpskogar och öppna fuktängar och kärr. Även på kulturpåverkade lokaler.
Arten har en markerat västlig utbredningsbild i Sverige med stora luckor i öster. Allmän i hela
Jönköpings län.

Fig. 21. Vitrea crystallina (O. F. Müller).
Större kristallsnäcka.

Euconulus fulvus (O. F. Müller) Allmän konsnäcka (Fig. 22). 9 lokaler: 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16,
24, 25.
En vanlig art med brett ekologiskt spektrum, förekommer i alla typer av biotoper. Mycket
allmän i Jönköpings län.

Fig. 22. Euconulus fulvus (O. F. Müller).
Allmän konsnäcka.
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Euconulus praticola (Reinhardt) Kärrkonsnäcka. [syn. E. alderi (Gray) part.]. 3 lokaler: 4,
16, 17.
En karaktärsart för medelrik- och rikkärr. Även i andra fuktiga miljöer såsom på stränder.
Tämligen allmän i Jönköpings län.
Zonitoides nitidus (O. F. Müller) Kärrglanssnäcka. 3 lokaler: 14, 15, 17.
En allmän fuktmarksart som förekommer i de flesta kärrtyper utom i de utpräglat oligotrofa.
Talrik också i strandbiotoper och i kärrskogar. Allmän på lämpliga biotoper i Jönköpings län.
Oxychilus cellarius (O. F. Müller) Källarglanssnäcka. 1 lokal: 1.
Artens utbredningsbild är komplicerad. Den förekommer naturligt i rikare löv- och
blandskogar i Västsverige och ett fåtal sådana förekomster finns också i kusttrakterna i andra
delar av landet. Denna utbredning överlagras av människospridda förekomster, främst i
kulturbiotoper i inlandet. Förekomsterna i Vätterbranterna är troligen naturliga. Mycket
sällsynt i Jönköpings län.
Oxychilus alliarius (Miller) Löksnäcka. 1 lokal: 5.
En skogsart som kan påträffas i de flesta skogstyper, ofta i barrskogar. Även i mera öppna
biotoper, buskmark etc. Tämligen allmän i Jönköpings län.
Aegopinella pura (Alder) Mindre skogsglanssnäcka. 10 lokaler: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 24,
25.
En tämligen stenotop skogsart som förekommer i rikare löv- och blandskogar, gärna i
rasbranter och blocksluttningar. Ibland även i halvöppen ängs-buskmark. Arten uppträder i en
vit och en brun färgform. Tämligen allmän i Jönköpings län, utbredningsluckor finns dock.
Aegopinella nitidula (Draparnaud) Större skogsglanssnäcka (Fig. 23). 6 lokaler: 1, 2, 3, 11,
12, 14.
Arten är kalkgynnad och förekommer framförallt i rikare lövskogar och lunder, ofta i
rasbranter. Den har spridda förekomster i Sydsverige upp till Mälardalen och Södra Uppland
och är överallt norr om Skåne mycket sällsynt. Ytterligare information om artens ekologi och
utbredning finns hos von Waldén (1969), von Proschwitz (1982, 1994, 2010) och Hultengren
och von Proschwitz (1988). I Jönköpings län finns de flesta lokalerna i Östra vätternbranterna,
i övrigt mycket sällsynt.

Fig. 23. Aegopinella
nitidula (Draparnaud).
Större skogsglanssnäcka.
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Nesovitrea hammonis (Ström) Strimglanssnäcka (Fig. 24). 17 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25.
Förekommer i alla typer av biotoper, såväl i skogar som på öppen mark, även i kärr. Sveriges
vanligaste landsnäcksart. Uppträder i två färgvarianter brun (f. typica) och vit (f. viridula),
varav den förstnämnda dominerar i jönköpingstrakten. Mycket allmän i hela Jönköpings län.

Fig. 24. Nesovitrea hammonis (Ström).
Strimglanssnäcka.

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) Vitglanssnäcka. 8 lokaler: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 24, 25.
Mera snäv i sitt ekologiska uppträdande än föregående art. I huvudsak i orörda medelrika och
rika skogstyper. En kontinentalt-östlig art, vars förekomster tunnar ut i västra och södra
Sverige. Allmän i större delen av Jönköpings län.
Vitrina pellucida (O. F. Müller) 4 lokaler: 1, 2, 24, 25.
En mycket vanlig art med brett ekologiskt spektrum. Påträffas i de flesta typer av biotoper.
Mycket allmän i hela Jönköpings län.
Trochulus hispidus (Linnaeus) Skäggsnäcka. [syn. Trichia hispida (Linnaeus)]. 6 lokaler: 1,
2, 10, 11, 12, 13.
En människospridd art som förekommer i kulturmiljöer och kulturpåverkade biotoper av alla
slag. På många håll höggradigt naturaliserad. Tämligen sällsynt i Jönköpings län.
Arianta arbustorum (Linnaeus) Fläckig lundsnäcka. 17 lokaler: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 24, 25.
En eurytop art som förekommer såväl i öppna miljöer som i bland- och lövskogar. Delvis
kulturspridd och kulturgynnad. Troligen kvävegynnad, expanderande i många trakter. Stora
utbredningsluckor finns dock på flera håll. Allmän i Jönköpings län, utbredningsluckor finns
dock.
Helicigona lapicida (Linnaeus) Linssnäcka. 1 lokal: 2
Arten förekommer i block-klippmiljöer av olika slag, såväl av öppen typ som i skogar.
Tämligen sällsynt i Jönköpings län, huvudsakligen i Östra vätternbranterna.
Cepaea hortensis (O. F. Müller) Trädgårdssnäcka. 14 lokaler 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 24, 25.
Förekommer i ljusare, öppnare skogsbestånd av medelrik-rik typ och på öppna-halvöppna
biotoper av olika slag. Allmän i Jönköpings län.
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B. Sniglar:
Limax cinereoniger Wolf Gråsvart kölsnigel. 2 lokaler: 2, 5.
En skogsart som huvudsakligen förekommer i ursprungligare skogar av alla typer. Tämligen
allmän i Jönköpings län.
Malacolimax tenellus (O. F. Müller) Svampsnigel. 16 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 24, 25.
En anspråkslös skogsart som även förekommer i randzoner och halvöppna biotoper. Den är
spridd och mycket allmän i Jönköpings län.
Lehmannia marginata (O. F. Müller) Trädsnigel. 11 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 18, 24, 25.
Förekommer i de flesta skogsmiljöer, gärna i blocksluttningar och branter. Även i
kulturskapade blockmiljöer av olika typ som stenmurar och odlingsrösen. Ej sällsynt i
Jönköpings län.
Deroceras laeve (O. F. Müller) Sumpsnigel. 7 lokaler: 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16.
En karaktärsart för kärr och våtmarker av alla typer, utom de mest oligotrofa. Allmän i
Jönköpings län.
Deroceras agreste (Linnaeus) Ängssnigel. 1 lokal: 15.
Vanligt förekommande på alla typer av öppna lokaler såsom ängs- och hagmark. Även i
öppna kärr och randzoner till skogar. Tämligen allmän i Jönköpings län.
Deroceras reticulatum (O. F. Müller) Åkersnigel. 7 lokaler: 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13.
En gammal kulturspridd art. Arten förekommer i alla typer av öppna kulturbiotoper och även i
randzoner och öppna partier i skogar. Ställvis naturaliserad. Ofta mycket individrik. Tämligen
allmän i Jönköpings län.
Arion ater (Linnaeus) Svart skogssnigel. 13 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 24, 25.
Förekommer huvudsakligen i skogsbiotoper av olika slag. Allmän i Jönköpings län.
Arion vulgaris Moquin-Tandon Spansk skogssnigel. [syn. Arion vulgaris auctt. non J.
Mabille]. 7 lokaler: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.
En allvarlig skadegörare som från sitt ursprung på Iberiska halvön, med människans hjälp,
spridits vida över Europa. Arten befinner sig i snabb expansion och uppträder ofta i stort
individantal i trädgårdar där den gör svår skada på grönsaker och prydnadsväxter.
Huvudsaklig spridningsväg är genom transport med plantor. Genom dumpning av
trädgårdsavfall sprids arten också till mer naturliga biotoper. Den är etablerad och tämligen
spridd i områdena Strömsberg, A6 och Kaxholmen. Genom sitt massuppträdande tränger den
undan andra arter och stör balansen i ekosystemen. Ytterligare information om artens biologi
och spridning finns hos von Proschwitz (2009).
Arion fuscus (O. F. Müller) Brun skogssnigel. [syn: Arion subfuscus (Draparnaud) part.]. 16
lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25.
Arten förekommer i alla typer av skogsbiotoper, även i oligotrofa barrskogar. Ibland även i
öppna biotoper. Sveriges vanligaste snigelart. Mycket allmän i Jönköpings län.
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Arion circumscriptus Johnston Gråsidig skogssnigel. 3 lokaler: 8, 9, 13.
Arten förekommer i medelrika-rika skogstyper, men även i halvöppna-öppna biotoper. I
Östsverige tycks arten förekomma naturligt, i Västsverige huvudsakligen kulturspridd och
oftast betydligt mera kulturbunden än de följande två arterna. Tämligen allmän i Jönköpings
län.
Arion fasciatus (Nilsson) Parksnigel. 6 lokaler: 1, 2, 6, 12, 13, 24.
Arten finns framförallt i skogsbiotoper av medelrik-rik typ men även på kulturmark av olika
slag. Allmän i Jönköpings län.
Arion silvaticus Lohmander Vitsidig skogssnigel. 15 lokaler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 24, 25.
Arten anträffas framförallt i skogsbiotoper av medelrik-rik typ men även på öppen mark.
Mycket allmän i Jönköpings län.
Arion distinctus J. Mabille Trädgårdssnigel. 2 lokaler: 1, 10.
En människospridd art som kom till i Sverige i början av 1900-talet. Idag på många platser
långtgående naturaliserad. Påträffas både i kulturpåverkad skogsmark och på olika typer av
halvöppna och öppna biotoper. Tidigare endast känd från ett fåtal lokaler i Jönköpings län,
men troligen betydligt mer spridd idag.
Arion intermedius Normand Dvärgsnigel. 2 lokaler: 3, 4.
En tämligen stenotop, suboceanisk skogsart. Norr om Skåne-Blekinge-södra Halland är den
mycket sällsynt. Ytterst få förekomster är kända från inlandet. Endast två tidigare, naturliga
förekomster är kända från Jönköpings län. Dels vid Flahult i Ås s:n, dels nära Stengårdshults
kyrka. Dessutom föreligger ett anmärkningsvärt, kulturbetingat fynd i en handelsträdgård vid
Smålands Rydaholm (jfr von Proschwitz 1998a).

C. Sötvattenssnäckor:
Bithynia tentaculata (Linnaeus) Större snytesnäcka. 2 lokaler: 16, 19.
Förekommer i vatten av alla storlekar: sjöar, dammar, långsamflytande vattendrag. Ej i
temporära gölar. Allmän i norra delen av Jönköpings län, ovanlig eller saknas i länets södra
delar.
Valvata cristata O. F. Müller Flat kamgälsnäcka. 3 lokaler: 15, 20, 21.
Förekommer i vatten av alla storlekar: sjöar, dammar, långsamt flytand vattendrag. I
kärrmiljöer i större gölar-vattensamligar. I mycket blöta kärr med normalt högt vattenstånd
kan arten leva mellan tuvorna. Spridda förekomster i norra delarna av Jönköpings län,
sällsynt.
Galba truncatula (O. F. Müller) Amfibisk dammsnäcka. 1 lokal: 5.
En amfibisk art som är vanlig i alla typer av medelrika-rika kärr samt på fuktig ängsmark och
stränder. Mellanvärd för fårets levermask (Fasciola hepatica). Mycket allmän i Jönköpings
län.
Stagnicola palustris (O. F. Müller) Bred sumpdammsnäcka. 1 lokal: 16.
Den tidigare som allmän och vittspridd betraktade arten S. palustris (jfr Hubendick 1949), har
i Sverige visat sig bestå av ett artkomplex av 3 arter (jfr Jackiewicz & von Proschwitz 1991).
Bestämning av dessa måste baseras på anatomiska karaktärer. Skalmorfologiskt tillhör
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exemplaren från Rocksjön S. palustris. Den allmännaste och mest utbredda Stagnicola-arten i
Sverige är sannolikt Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer).
Physa fontinalis (Linnaeus) Allmän blåssnäcka. 1 lokal: 15.
Lever i såväl sjöar som mindre dammar och vattendrag. Mycket allmän i Jönköpings län.
Planorbarius corneus (Linnaeus) Posthornssnäcka. 3 lokaler: 19, 21, 22.
Arten förekommer i rikare, vegetationsrika miljöer i naturligt näringsrika sjöar, dammar och
långsamflytande vattendrag. Den svenska utbredningen av P. corneus består av flera isolerade
delar: Förutom på Öland och Gotland förekommer den i Skåne och i ett större område
omfattande Mälarlandskapen och Östergötland (jfr utbredningskarta hos Hubendick 1947).
Utöver detta har den med människans hjälp spridits till några enstaka, spridda lokaler i
Sydsverige. Den är tidigare ej känd från Jönköpings län, och troligen har människan spridit
den till Rocksjön.
Planorbis planorbis (Linnaeus) Allmän skivsnäcka. 3 lokaler: 16, 21, 22.
En relativt ospecialiserad art som lever i alla typer av vatten. Relativt spridd i nordöstra delen
av Jönköpings län, ovanligare i söder och väster.
Anisus vortex (Linnaeus) Skarpkölad skivsnäcka. 2 lokaler: 15, 19.
Arten förekommer i näringsrikare, ofta vegetationsrika dammar, sjöar och långsamflytande
vattendrag. Den skyr lokaler med strömt vatten eller vågsvall. I Sverige finns arten, förutom
på Öland och Gotland, dels i Skåne, dels i ett sammanhängande område från nordöstra
Småland-norra Västergötland till Norra Uppland och sydöstra Dalarna. Den är tidigare känd
från jönköpingsområdet. Mycket sällsynt i Jönköpings län.
Bathyomphalus contortus (Linnaeus) Remskivsnäcka. 8 lokaler: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23.
Vanlig i alla typer och storlekar av sjöar, dammar och vattendrag Allmän i hela Jönköpings
län.
Segmentina nitida (O. F. Müller) Glansskivsnäcka. 3 lokaler: 19, 22, 23.
Arten förekommer främst i naturligt näringsrika, mindre vatten – men även i vegetationsrika
partier av sjöar och långsamflytande vattendrag. Gärna på lokaler med svart bottenslam. Den
skyr lokaler med strömt vatten eller vågsvall. Arten är känslig för läckage av näringsämnen
(eutrofiering). Den förekommer i Skåne och i Blekinges kustland samt på Öland. Norr därom
är endast ett mycket litet antal, spridda och mestadels isolerade, lokaler kända – nordligast i
sydöstra Dalarna. I Skåne har det visat sig att arten är ganska spridd (Pröjts & Nilsson 2011). I
övriga landet har ytterst få fynd gjorts under de senaste 50 åren. Inte sällan har S. nitida
förväxlats med den snarlika och allmännare Hippeutis complanatus (Linnaeus)
[Linsskivsnäcka] och ett flertal angivelser i rapporter etc. baseras i själva verket på denna art.
S. nitida är ytterst sällsynt, i Jönköpings län har den endast påträffats i Rocksjön.

9. English summary: Land and freshwater molluscs in present and
presumptive nature reserves in the municipality of Jönköping, (province
of Jönköpings län, S. Sweden) with recommendations of conservation
measures
At the request of the local authorities (Jönköpings kommun) an investigation of the land- and
freshwater mollusc fauna in eight areas – present or presumptive nature reserves or (in one
case) an exploitation area was carried out in August 2011. The areas are: Granbäck,
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Häggeberg, Vattenledningsområdet, Strömsberg, A6-området, Kaxholmen, Rocksjön and
Bondberget. The city and municipality of Jönköping is situated in the middle part of southern
Sweden, at the south end of the very large lake Vättern.
Granbäck
The object, a presumptive nature reserve, consists of a site previously sampled by H.
Lohmander in 1950. It consists of deciduous forest in erosion slopes directly at Lake Vättern.
The site harbours, despite the instable conditions and the lack of continuity which is
characteristic for erosion slopes, a rich land-snail fauna with 22 snail and 8 slug species.
Among the more demanding species can be mentioned Macrogastra plicatula and
Aegopinella nitidula, as well as a natural occurrence of Oxychilus cellarius. The occurrence of
several small, ground living species: Punctum pygmaeum, Vertigo pusilla, Carychium
tridentatum and Carychium minimum, indicates that stable refugees are present in the slope.
The most remarkable species is the very rare Succinella oblonga, which is known only from a
few sites on both sides of the south end of Vättern. This occurrence gives the site a high
conservation value. The anthropochorous influence in the site is evident through the presence
of species as Trochulus hispidus, Deroceras reticulatum and Arion distinctus.
Häggeberg
The area (33 ha), a presumptive nature reserve, consists of rich deciduous forests in boulder
slopes facing ENE-E-ESE. The land snail fauna is rich in species and diversified, including
fastidious groove species such as Acanthinula aculeata and Aegopinella nitidula. The boulder
slopes create a mosaic of micro habitats, which gives good conditions for a rich mollusc
fauna, with occurrence of species demanding continuity such as Vertigo alpestris and Vertigo
ronnebyensis. The occurrence of the very rare and western/sub oceanic Arion intermedius is
remarkable. The whole area has high conservation value. Totally 25 land snail and 8 slug
species were found.
Vattenledningsområdet
The area (230 ha), a presumptive nature reserve, is large and diversified, consisting of boulder
slopes, grooves, poor mixed coniferous forests and alder swamps. The samplings were
concentrated to a rich boulder slope and an alder swamp, which could be presumed to harbour
rich mollusc faunas. The alder swamp SSW of Kvarntorpet has an occurrence of the very rare
slug .Arion intermedius, a southern, sub-oceanic species, extremely rare in the inland. This
occurrence gives the site a very high conservation value. The deciduous forest in the boulder
slope SSW of Domarkullen has a rich fauna with rare and fastidious species such as
Acanthinula aculeata and Clausilia pumila. Totally 23 land snail species, 7 slug species and 1
freshwater snail species were found.
Strömsberg
The area (242 ha), protected as nature reserve, consists of deciduous woodlands, partly in
moist creek valleys. The woods are, however of rather young age, and hence the forest
continuity in the area short. This is also indicated by the rather species poor mollusc fauna,
poor in small litter living species. Then such species occur, they are found in the moist creek
valleys, where they succeeded to survive then the character of the area was more open than
today. In such places can be found, beside the small ground living species in the genera
Vertigo, Punctum and Carychium, somewhat fastidious woodland species such as
Macrogastra plicatula and Aegopinella pura. Anthropochorous influence is indicated by the
presence of man-spread species, most important the extremely invasive Arion vulgaris. The
area shows great similarities to the areas Kaxholmen and A6-området. Totally 15 land snail
species and 9 slug species were found.
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A6-området (A6 area)
The area (33 ha), a presumptive exploitation area, consists of valleys with man-influenced
deciduous woodlands of relatively young age and the continuity in the ground litter layer is
hence low. Small, ground living species like Vertigo, Punctum and Carychium are found only
locally in the moist creek valleys, there they have succeeded to survive then the character of
the area was more open. In the moist valleys also more demanding grove species like
Clausilia pumila, Macrogastra plicatula, Aegopinella pura and Aegopinella nitidula occur.
Anthropochorous influence is indicated by the presence of man-spread species, most
important the extremely invasive Arion vulgaris. The area shows great similarities to the areas
Strömsberg and Kaxholmen. Totally 17 land snail species and 9 slug species were found.
Kaxholmen
The area (38 ha) consists of a system of deep valleys with rich deciduous woodlands. Except
for in some parts of the moist creek valleys, the forests are, however of young age with low
continuity. The most valuable parts of the area is the deep ravines, in which small litter living
species, such as Vertigo pusilla, Vertigo substriata, Columella edentula, Punctum pygmaeum
and Carychium tridentatum can be found, together with fastidious groove elements, such as
Clausilia pumila, Macrogastra plicatula, Aegopinella pura and Aegopinella nitidula. In the
northern part a fine alder swamp with characteristic fauna can be found. Anthropochorous
influence is indicated by the presence of man-spread species, most important the extremely
invasive Arion vulgaris, which is common. The area shows great similarities to the areas
Strömsberg and A6, but the fauna is richer in species. Totally 23 land snail species and 9 slug
species were found.
Rocksjön
The area (79 ha), protected as nature reserve, consists of a naturally eutrophic lake and a
surrounding zone of small ponds, open fens and marsh forests. The land mollusc fauna
consists of typical hygrophilous species such as Carychium minimum, Succinea putris,
Vertigo antivertigo, Euconulus praticola, Zonitoides nitidus and Deroceras laeve. In a small
open calcareous fen the fastidious, very rare and red-listed (category NT) Vertigo geyeri, was
found – this is the first record in the Jönköping area, and has high conservation value. The
fauna of freshwater snail is also rather rich in species. Especially should be mentioned that the
extremely rare Segmentina nitida was found in several sampling stations. Interesting is also
the records of Planorbarius corneus, which is not known from this part of southern Sweden
earlier – its occurrence might, however, be due to anthropochorous dispersal. Other, in the
province rare species found are Anisus vortex and Valvata cristata. Totally 16 land snail
species, 5 slug species and 9 freshwater snail species were found.
Bondberget
The area (372 ha), protected as nature reserve, consists of deciduous and mixed, oakdominated woodlands. The fauna is characteristic for oak forests and fairly rich in species
including some more demanding species as Macrogastra plicatula and Aegopinella pura.
More fastidious species are, however, missing. Totally 19 land snail species and 6 slug
species were found.
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Tidigare utgivet i samma serie:
1. Landlevande mollusker inom områdena Almnnäs (Södertälje / Nykvarns kommuner)
och Hall-Grödinge (Södertälje / Botkyrka kommuner), Stockholms län
Ted von Proschwitz 2002
2. Landlevande mollusker på Kalkberget, Mörkö s:n, Södertälje kommun, Stockholms
län
Ted von Proschwitz 2002
3. Landlevande mollusker i rikkärret ”Zackows mosse”,
Höganäs kommun, Skåne län

Ted von Proschwitz 2002

4. Landlevande mollusker i Limhamns kalkbrott,
Malmö kommun, Skåne län

Ted von Proschwitz 2002

5. Miljöövervakningsundersökningar av landlevande mollusker i skogs- och
kärrbiotoper i anslutning till tunnelbygget genom Hallandsås 2000
Ted von Proschwitz 2002
6. Stormusslor i Södermanlands län – Pilotstudie 2002
Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz 2002
7. Inventering av musselfaunan i bäck vid Stjärnhov, Södermanlands
län 2001
Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz 2002
8. Inventering av musselfaunan i Forsaån, Södermanlands län 2001
Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz 2002
9. Inventering av musselfaunan i Nyköpingsån vid Sibro,
Södermanlands län 2001
Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz 2003
10. Landlevande mollusker i området Kvarnberget (Eriksberg, Hisingen, Göteborgs
kommun, Västra Götalands län) 1999
Ted von Proschwitz 2004
11. Inventering av musselfaunan i Nyköpingsån vid Sibro, Nyköpings kommun 2004
Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz & Jakob Bergengren 2004
12. Land- och sötvattenslevande mollusker i området Svankällan (Hisingen, Göteborgs
kommun, Västra Götalands län) 2002
Ted von Proschwitz 2004
13. Landlevande mollusker i området SSV om Vilske-Kleva k:a (Mösseberg, Falköpings
kommun, Västra Götalands län) 2003
Ted von Proschwitz 2004
14. Landlevande mollusker i naturreservatet Grottberget (Södertälje kommun,
Södertälje län) 2002
Ted von Proschwitz 2004
15. Land- och sötvattenslevande mollusker i området Osbäcken (Hisingen, Göteborgs
kommun, Västra Götalands län) 2003
Ted von Proschwitz 2004

16. Landlevande mollusker i Brunstorpskärret (Axberg s:n, Örebro kommun, Örebro
län) 2004, jämte skötselrekommendationer för kärret med speciellt avseende på
molluskfaunan
Ted von Proschwitz 2005
17. Landlevande mollusker i området ”Görsens källa” (Brunnby s:n, Höganäs kommun,
Skåne län) 2002
Ted von Proschwitz 2005
18. Land- och sötvattenslevande mollusker i alkärren vid Överjärva (Solna kommun)
och Bergendal (Sollentuna kommun) (Stockholms län) 2004
Ted von Proschwitz 2006
19. Landlevande mollusker i rikkärr i Västerbottens län – återundersökning av utvalda
lokaler 2005
Ted von Proschwitz 2006
19. Landlevande mollusker i rikkärr i Västerbottens län – återundersökning av utvalda
lokaler 2005
Ted von Proschwitz 2006
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