5. Lönnemålen

Här är det verkligen tyst. Granskogen breder ut
sig men i gläntan där gården Stora Lönnemålen
låg var det förr aktivitet och många träd
hamlades för att få foder till djuren.

I de inre delarna av Gränna socken
som befolkades sist, hittar du vid Stora
Lönnemålen en vacker och imponerande öppning i granskogen. Här låg tidigare en gård varifrån vi idag kan sikta
ett åttiotal gamla hamlade askar och
en del av dessa har återhamlats. Unga
askar och andra ädellövträd har också
nyhamlats för att få nya generationer
av hamlade träd. Platsen är ett demonstrationsområde för hamling för
Biosfärområd Östra Vätterbranterna
och du kan läsa mer om projektet på
en skylt.

Gården övergavs efter andra världskriget och av Stora Lönnemålens gamla
boplats återstår idag bara husgrunden. Norrut från boplatsen sträcker
sig gläntan med de hamlade askarna
som ett kulturhistoriskt intressant lövängsområde. Många av dem är hålträd
med rikt insekts- och svampliv.
Lav- och mossfloran är mycket rik
med ett tjugotal signal- och rödlistade arter som t.ex. almlav med sina
små bruna runda förökningsorgan
(apothecier). Även död ved på marken ger förutsättningar för ett rikt
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insektsliv. Fuktigare partier med rörligt markvatten bidrar till mångfalden
av biotoper.
Markerna är övervägande fuktiga med stort inslag av al och björk.
Merparten av vegetationen är ung,
men en jättelik al mäter 250 cm i omkrets. På friskare mark tillkommer ek,
lönn och hassel. Norra delen av området består av en dalsänka i gammal
ängs- och betesmark och här finns fem
hamlade askar, varav en grov. Här
finns också grova liggande stamdelar
av tidigare hamlade askar.

VÄRT ATT VETA

Lönnemålen har restaurerats med stort engagemang från markägarna och är ett
demonstrationsområde för hamling inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
VÄGBESKRIVNING:

Från Gränna, kör mot Aneby. När du passerat Örserum, sväng vid skylt

Vändelstorp. Kör ca 6 km och sväng till vänster vid skylt Lönnemålen.
Parkering:

Inga iordningsställda parkeringsplatser finns.

Restaureringshamlad ask

Almlav

Före restaurering av området

Här är fuktigt genom beskuggning
från omkringliggande granbestånd och
ett rörligt markvatten. En grov asp har
riklig förekomst av lunglav som är lite
lunglik och grön i väta men annars
ganska grå. Förr trodde man att laven skulle bota lungsjukdomar genom
principen lika botar lika.
Söder om boplatsen växer lind i ett
blockigt område med en rik flora av lavar på både block och lindstammar.

Krusig ulota

17

