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Vid fältbesök 28/4 Inventerades fyra utpekade delområden (markerat med vitt i kartbilden)
på lämpliga miljöer för tjäderspel samt tecken på aktivitet av tjäder i området. Spår av tjäder
så som spillning, fjädrar, gropar för sandbad, grenar för nattvila och betesskador i talltoppar
har eftersökts. Strukturer så som trädslag, ålder på träden, slutenhet i beståndet,
höjdförhållanden i terrängen och förekomst av block och berghällar har noterats.

Delområde 1.
Till största delen består trädbeståndet här av en ung och klen blandskog, främst gran, tall,
björk och sälg. Träden växer tätt samman och beståndet är ofta svårgenomträngligt. Där
beståndet ser ut så finns ingen potential för tjäderspel och endast en liten möjlighet att
tjädern skulle uppehålla sig för födosök. Ett mindre delbestånd, närmast infarten till SMA
Mineral, i anslutning till landsvägen och en mindre sjö, har en mer gynnsam struktur. Här
växer grov gran och tall i blockig terräng. Tjäderspel här bedöms dock som ytterst osannolikt
då störning från vägen är påtagligt. Inga spår av tjäder noterades i delområde 1.
Delområde 2.
Liknar i stort delområde 1, med ung blandskog helt utan lämplighet för tjäder. Delar av
området har något grövre tallplantage, 30-50 år gammalt, här skulle tjädern ha möjliga
födosöksmiljöer men ej spelplats. Inga spår av tjäder noterades i delområde 2.
Delområde 3.
Till största delen mycket tät ungskog av tall, björk och gran, en miljö som helt saknar
lämplighet som spelplats och som marker för tjäder. Inslag av myrkanter med glesa
senvuxna tallar förekommer, med svag lämplighet som spelplatser. På ett par ställen
planterad gran och tallskog, 50-60 år gammal, mestadels ganska tät, möjliga födosöksmiljöer
för tjäder. Inga spår av tjäder noterades i delområde 3.
Delområde 4.
Delområdet delas av en grusväg i en västlig och ostlig del. Den östra delen består av sumpig,
delvis grov, granskog. Här saknas lämpliga miljöer för tjäder och tjäderspel. I den västra
delen växer en gles och ljus tallskog. Här finns flera stora flyttblock och marken höjer sig i
flera mindre kullar. Miljön här har en viss lämplighet för tjäderspel, närheten till vägar och
bebyggelse gör det dock mindre sannolikt. Som födosöksområde är miljön här väl lämpad.
Ett fynd av tjäderspillning gjordes på den västra sidan grusvägen i delområde 4.

