82 Måckelmyran
Måckelmyran är en storslagen, vacker myr,
en av länets finaste, och antagen som Natura
2000-område. Den är på 50 ha och har en
ovanlig uppbyggnad (morfologi). Myrens östra del består av en svagt välvd mosse av en typ
som annars bara finns i södra Sverige. I västra
delen finns en mindre mosse och ett gölrikt
område. Sydväst om den västra mossen ligger
ett rikkärr med artrik flora. Här finns Medelpads enda förekomst av den sällsynta orkidén
kärrknipprot.

Växter
Bland vitmossan växer pors, tranbär, dvärgbjörk, rundsileshår, rosling och ljung. Rikkärrpartier med arter som sumpnycklar,
ängsnycklar, kärrknipprot, knottblomster,
myggblomster, tvåblad, nattviol, brunag och
gräsull. Kärrknipproten blommar i början av
augusti, de övriga orkidéerna några veckor tidigare.
Djur
På myren och i gölarna häckar den rödlistade
arten smålom. Andra häckare är grönbena,
gulärla och vissa år trana. Under andra halvan
av maj rastar en del olika vadare. I skogen runt
omkring brukar göktyta kunna höras. Mer tillfälligt har varfågel, dalripa och ljungpipare
observerats. En bergknalle söder om myren
är en lämplig utsiktsplats vid fågelskådning,
härifrån begränsar man störningarna under
häckningstid. Gott om trollsländor.

Cirka 18 km från Sundsvall; åk E4 söderut
till Njurundabommen, tag av mot Lörudden.
Sväng höger in på Skedlovägen och fortsätt
cirka 1.5 km till Skedlo by. Sväng vänster mot
Skedlo skjutbana. Parkera vid skjutbanan.Vänster om klubbhuset går en väg åt vänster och
en rakt fram. Går man till vänster så finns
en skogsbilväg till höger strax efter bäcken.
Denna fortsätter som stig ut på myrens västra del. Följer man istället skogsbilvägen som
går rakt fram (vänster om klubbhuset), så kan
man ”osynligt” ta sig till myrens södra delar
och vika av genom skogen till bergknallarna
som är lämpliga fågelskådningspunkter.

Geologi
Berggrunden utgörs främst av ådergnejser.
Den västra delen av myren är starkt kalkpåverkad, troligen från närliggande skalgrusbankar.

Barrskogen öster om Måckelmyran är en fin
svampskog där man kan plocka trattkantareller, musseroner och andra matsvampar långt in
på senhösten. Söder om Måckelmyran finns en
1.8 ha stor tallsumpskog som är skyddad som
nyckelbiotop.
Skrängstasjön, lokal 83, ligger i närheten.

I närheten

Veta mer
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