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Rocksjön är ur natur- och frilufts-
synpunkt en mycket värdefull sjö. 
Våtmarkerna runt Rocksjön är en 
unik rest av ett större sammanhäng-
ande våtmarksområde runt Rocksjön, 
Munksjön och Tabergsån. Här finns 
många intressanta invånare som brun 
kärrhök, utter, bäver, sällsynta spind-
lar, kärrväxten höstspira och svampen 
trollhand. 
 Rocksjön är en lagunsjö som bil-
dades efter avsmältningen av inlands-
isen. I samband med avsmältningen 
uppstod massiva materialtransporter 
som medverkat till att strax norr om 
Rocksjön finns Sveriges största jord-
djup på närmare 200 m. Rocksjön 
är trots sin ringa storlek ingen grund 

sjö då medeldjupet är 4,3 m och det 
största djupet ligger på över 12 m. 
Vattnet är klart och nästan av samma 
kvalitet som Vätterns, eftersom vatten 
därifrån kontinuerligt pumpas in via 
Liljeholmskanalen. 
 Fågellivet av häckande, rastande 
och övervintrande arter vid Rocksjön 
är mycket rikt. Ett femtiotal arter 
häckar vid sjön, men totalt har 175 
fågelarter noterats vid Rocksjön. Vid 
kärret hör du på våren rörsångaren 
eller sävsparven och i strandkanten 
häckar skäggdopping, sothöna och 
grågås. Den rödlistade salskraken 
övervintrar där det är öppet vatten och 
den för trakten ovanliga smådopping-
en finns också i sjön. Mindre hackspett 

trummar i sumpmiljöerna och den 
vackra rosenfinken finns i öppnare 
parkmiljöer.
 Det finns en hel del fällda träd vid 
Rocksjön och Simsholmskanalen. Det 
kan vara självdöda träd som dött då 
vattenståndet blivit för högt, eller så 
kan det vara en bäver som jobbat med 
att skapa en damm för att ha tillgång 
till färsk mat. Bävern är växtätare och 
äter gärna färska blad, bark och väx-
ter. I en damm kan kvistar och grenar 
bevaras färska vintertid. 
 Här finns spännande småkryp som 
den specialiserade skalbaggen snäcklö-
paren. Vid spången kan du finna nät 
av Sveriges största spindel, den glo-
balt hotade större kärrspindel. Enligt 

34. Rocksjön
Det är lätt att ta sig till oasen Rocksjön mitt i Jönköping. 
Området består av naturliga våtmarker i form av klibbal- och 
björksumpskogar, vasskärr och rikkärr. Stövlar behövs inte 
eftersom det finns spänger och cykelvägar runt hela sjön.
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VÄRT ATT VETA

Från John Bauers park kan du vandra på en spång genom vassar, över å och kanal och vidare 

till cykelbanan, banvallen till den gamla Ulricehamnsbanan, och runt hela sjön. Missa inte 

tornen längs spången där du kan spana fågel eller se kanottävlingar med målgång vid Knekta-

parken. Det finns en badplats med sandstrand på nordöstra stranden. Fiska går bra om du 

hämtar gratis fiskekort i Turistbyrån, fiskeshopar eller laddar ner från kommunens hemsida.

VÄGBESKRIVNING: Via A6-området kan du svänga ner till vandrarhemmet. Via Munksjöbron 

rundar du Spira, tar till vänster vid Kålgårdsrondellen och höger igen och du kommer till John 

Bauer-parken invid reservatet. 

PARKERING: Finns vid vandrarhemmet på östra sidan om sjön, vid John Bauers park på 

västra sidan eller vid Ryhov/A6-området.

BuSS/TåG: Vaggerydsbanan, station Rocksjön. Buss till Norrahammar, hållplats Vinterviken 

eller till Ryhov/Råslätt, hållplats Rocksjön. 

en insektskännare är Rocksjöområdet 
en riktig biologisk ”hotspot” för 
skalbaggar.
 Fiskfaunan är artrik med bl.a. niss-
öga, som finns upptagen i EU:s Art- 
och habitatdirektiv som skyddsvärd. 
Här finns också noteringar av sik, sik-
löja, nors, harr, lake, storröding och 
ål. Ett tjugotal fiskarter har påträffats 
i sjön och de vanligaste är abborre, 
mört, sarv och gers. 
 Reservatet bildades av kommunen 
2010 och har en areal av 79 ha varav 
hälften utgörs av Rocksjön. Marken 
ägs av Jönköpings kommun och reser-
vatet förvaltas också av kommunen. Makaonfjärillarv
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