17. Landsjön

Landsjön är en av länets främsta fågelsjöar.
På våren och försommaren kan man njuta av
sjungande rosenfink och näktergal. Och från
fälten nära sjön hörs i skymningen kornknarrens
hest snärpande läte.

Landsjön är en näringsrik slättsjö som
ligger i Skärstadalen, bara knappt
1 km från Vättern, men 56 m högre
än denna. Till skillnad från den djupa
klarvattensjön Vättern, är Landsjön inte
mer än 11 m som djupast. Sjön omges av ett böljande jordbrukslandskap
med åkrar, betesmarker, lövhagar och
skog. Tillrinningen sker huvudsakligen
från Lyckåsån i öster och avrinningen
via Edeskvarnaån i väster. Som många
andra slättsjöar sänktes Landsjön på
1800-talet och utloppet är reglerat.
Stränderna är mestadels flacka med
täta vassbälten. Förr betades strandängarna i större utsträckning. Idag

finns det fina öppna betade strandängar intill fågelstationen i norra delen
av sjön vid Lyckås och Stickelösa. På
nordöstra sidan av sjön finns alkärr.
Vid
fågelstationen
bedriver
Jönköpings fågelklubb ringmärkning
av tusentals rastande och häckande
fåglar varje år. Under vår- och höstflyttningen söker många vadare, änder
och gäss upp strandängarna och de
grunda vikarna.
I vassen häckar skäggmes och flera arter sångare, som trastsångare och
gräshoppssångare. Skedand, rördrom
och havsörn är några av de mer än
30 rödlistade och hotade arter som
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observerats vid Landsjön. Man har
god utsikt från fågeltornet i norra delen av sjön.
Till djurlivet kring sjön hör också
fladdermöss. Åtta arter har påträffats
varav en, trollfladdermus, är rödlistad. Till det lägre djurlivet i sjön hör
sötvattensnäckor.
Sjön är rik på vattenväxter tack
vare den kalkrika leran. På stränderna
kan man t.ex. upptäcka spjutmålla,
som egentligen är en havsstrandsväxt.
I den sydvästra delen av sjön finns vikar där andmat växer i strandkanten
och längre ut gul och vit näckros.

VÄRT ATT VETA

Den kommunala badplatsen Hunnerydsbadet vid Kaxholmen samt Skarvesten vid den
norra stranden är välbesökta. På vintern fryser Landsjön tidigt vilket gör den lämplig
för skridskoåkning. Sjön är rik på fisk och fiskekort kan köpas genom Landsjöns
fiskevårdsområdesförening.
VÄGBESKRIVNING:

Följ den gamla riksvägen från Huskvarna mot Gränna, förbi Kaxholmen

till norra delen av sjön och ta av till vänster vid Lyckås. Efter 1 km hittar man fågelstationen
på vänster sida. En promenadstig leder ut till fågeltornet.
Parkering:

Finns i norr vid Landsjöns fältstation och i söder nedanför Kaxholmen vid

badplatsen.
Buss:

Hållplats finns i Kaxholmen och Skärstad Lyckås.

Buskskvätta

Långörad fladdermus

Fosfor- och kvävehalterna i sjön är
höga. Ett åtgärdsprogram har tagits
fram för att minska näringstillförseln
till Landsjön.
Gädda och abborre finns i rikliga
mängder i sjön. Fritidsfisket är populärt både sommar och vinter.
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