Naturreservatet
Rocksjön
Rocksjön är ett unikt våtmarksområde
inne i Jönköpings stad. Det är ett stycke
vild natur beläget mitt i staden och helt
omgivet av stadsmiljöer som parker,
vägar och industriområden. Dess rika
fauna och flora samt lämplighet för sport,
rekreation och pedagogiska syften ger
området höga kvalitéer. I mer än 80 år
har Rocksjöområdets användning varit
debatterat mellan naturskyddare och
stadsbyggare.
Rocksjöreservatet består av vass,
rikkärr, myrmarker, sjöar och åar samt
lövsumpskog. Det bildades 2010 och har
en yta på 79 ha varav hälften är själva
Rocksjön.

Vad innebär ett naturreservat?
Jo, att det skyddas för all framtid. Varje reservat förses med unika föreskrifter som fastställs enligt beslut i kommunfullmäktige. I Rocksjöns fall har
anpassningar gjorts till ett stort antal åtgärder och verksamheter.
I naturreservatet får Du inte...
• förstöra eller skada fasta naturföremål, liggande eller stående
döda träd, buskar, delar av träd eller buskar
• elda förutom på markerade platser
• medföra okopplad hund
• ställa upp husvagn eller husbil
• sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
• plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med
undantag av bär och matsvamp för husbehov
• samla in ryggradslösa djur med undantag
av kräftfiske enligt gällande regler
Nissöga

Syftet med reservatet


Bevara natur av ursprunglig och skött karaktär i form av
sumpskogar, våtmarker, sjö och vattendrag.



Upprätthålla den höga biologiska mångfalden i våtmarks-,
vatten- och skogsområden.



Restaurera och sköta vattenområden och våtmarker och
andra naturområden för att öka biologisk mångfald och
arternas livskraft.



Tillgodose behovet av rekreations- och friluftsområden i
naturområden av ursprunglig karaktär för kommunens
invånare och besökare.

Natur- och friluftsliv
vid Rocksjön
Rocksjöns våtmarker utgör en rest
av ett större våtmarksområde. Den
är en klarvattensjö eftersom vättervatten kontinuerligt pumpas in i sjön.
Naturvärdena är mycket höga.
Här samlas många arter vars utbredning begränsats genom stadens tillväxt. I området förekommer regelbundet utter och bäver,
häckande brun kärrhök och mindre
hackspett samt den ovanliga fisken
nissöga med sin enda förekomst i
länet. Småkrypsfaunan av trollsländor, spindlar och snäckor är rik.
Vid Rocksjön är friluftslivet intensivt. Här finns 500/1000 m långa
kanotbanor där träning och tävling
sker. Större motionslopp som Vårruset lockar tusentals deltagare.
Frisbee-golfbanan i norr är flitigt
nyttjad.
Passa på att gå på spängerna,
spana i de kombinerade fågel- och
kanotstarttornen eller bara njut av
en oas i stadens larm.

Makaonfjärilslarv

Svanungar

Skogsödla

Kanottävling i Rocksjön
Foto: Smålandsbilder

Sjöflickslända
Samtliga foto ovan: Anders Ahlstrand

Stadsbyggnadskontoret maj 2011, Tryck: ARK-Tryckaren

Reservatskarta
Vill du veta mer kontakta:
Dag Fredriksson, Ekolog, Stadsbyggnadskontoret
tfn: 036-10 52 42, e-post: dag.fredriksson@jonkoping.se
STADSBYGGNADSKONTORET
Juneporten, V Storgatan 16
Tfn 036-10 50 00, Fax 036-10 77 75
stadsbyggnad@jonkoping.se

www.jonkoping.se/rocksjon

