22. Ramlaklint Uvaberget

Norr om Lekeryd, på den västra sidan av
Ramsjön, höjer sig Ramlaklint och Uvaberget
brant över det omgivande skogslandskapet. Här
möts man av ett gammelskogsområde där skogen
får sköta sig själv. Träden blir gamla och dör, men
är samtidigt fulla av liv av ett annat slag.

Ramlaklint är brantast och stupar nästan lodrätt 70 m ner mot Ramsjön. På
berget växer gamla höga tallar med
pansarliknande bark, knotiga grenar
och platta kronor. Träd som har dött
får stå kvar och de torra trädstammarna är fulla med bohål och gnagspår
från skalbaggar och andra insekter.
Sparvuggla och spillkråka häckar i tallens håligheter.

En vandringsstig leder upp till toppen
av berget där man har en vidsträckt
utsikt över skogslandskapet och
Ramsjön. Namnet kan berget ha fått
efter ordet ravn som är det gamla fornnordiska namnet för korp – som ofta
ses i omgivningen.
Mellan Ramlaklint och Uvaberget
rinner en liten bäck. Uvabergets naturskog består egentligen av flera
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bergshöjder med smala, djupa svackor
emellan. I norra delen går en stig runt
berget.
Mossmattor breder ut sig i den
grova och högstammiga granskogen.
Fallna stammar med murken ved ligger kors och tvärs i skogen. Här finns
mycket död ved och vedfloran är rik
med sällsynta tickor. På beskuggade
lågor finns hotade arter av mossor.

VÄRT ATT VETA

Ramlaklint och Uvaberget ligger inom biosfärområdet Östra Vätterbranterna och blev
naturreservat 1990. Norr om parkeringen vid Ramlaklint leder en kortare stig ut till en liten
rastplats med bänkar vid Ramsjön. På Uvaberget finns en vandringsslinga. I sydöstra hörnet
av naturreservatet finns en badplats med brygga. Vid Huskvarnaån strax söder om Ramsjön
hittades 2011 en ny trollsländeart för Sverige, bandad trollstända.
VÄGBESKRIVNING:

Från Huskvarna via Ådalsvägen, tag vänster i Hakarpsrondellen mot

Svarttorp. Kör ca 14 km och sväng vänster vid skylt Nickarp strax före Ramsjöholm.
Parkering:

En P-plats med informationsskylt finns nedanför Ramlaklint i norra delen av

reservatet.

Korp

Bandad trollslända
Hänglavar

Högre upp på Uvaberget tar tallskogen vid och höga rakstammiga tallar bildar en pelarsal. Hängade skägglavar skapar en känsla av trollskog.
Stora bladlavar, som den vackra grönskimrande lunglaven, växer på gamla
aspar i en blockrik nordbrant.
Lunglav
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