61. Taklasbergen, Norrgölen och Sörgölen

Söder om Tabergs idrottsplats finns ett sjösystem
med skogsgölar. Det märkliga är att ingen bäck rinner
till gölarna och det finns inte heller någon som rinner
från, bara en liten skogsbäck inom sjösystemet.

Terrängen är småkuperad och på åsarna växer tall på sandig mark, så kal�lad tallmoskog, en typisk småländsk
skog i dessa trakter. I sluttningarna ner
mot gölarna ökar inslaget av gran. De
många skogsgölarna och bäcken ger
en luftfuktighet som gör att mossor
trivs. Trädstammar som ramlat blir
med tiden en av deras växtplatser. En
del döda trädstammar blir skalbaggarnas boplats. Man kan lätt se var
hackspetten fått sig en måltid. Även
ekorrar, skogsmöss och sork lämnar
här och var spår i skogen i avgnagda
kottar.
Vid en stilla stund i skogen kan
du höra hackspetten trumma eller
plaskandet efter en sjöfågel som landar. Rådjuren trivs också och har

sina egna stigar vid sidan av människans vältrampade. Karaktärsväxter
utmed stränderna är olika starrarter
som vippstarr, hundstarr, vasstarr och
brunstarr. Både vippstarr och brunstarr bildar höga tuvor. Sveriges största spindel, större kärrspindel, lever vid
Svartgölen. Större kärrspinel och vippstarr är ovanliga arter i den svenska
naturen.
De sex gölarna Norrgölen, Floen,
Svart
gölen, Sörgölen, Tuvegöl och
Skar
maden ligger på vattendelaren
mellan Tabergsåns och Lagans avrinningsområden och är så kallade
källsjöar. Gölarna får sitt vatten från
regn och underjordiska strömmar och
källor. Men det rinner en bäck från
Svartgölen till Floen och vidare till
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Norrgölen. Man passerar bäcken när
man går in i naturområdet från bollplanerna i norr.
Till skillnad från många andra
skogsgölar har Norrgölen, Floen,
Svartgölen och Sörgölen ett klart vatten. Markens grundvatten rinner lätt
genom grusiga sandiga marker och
sand har en god förmåga att rena vatten. Sörgölen var tidigare dricksvattentäkt till samhället Taberg.
Terrängen har åsryggar, terrasser,
kullar och gropar lite oregelbundet
fördelade. En tydlig terrass i landskapet finns söder om bergen Taberg och
Taklasbergen. Den sistnämnde är ett
berg som ligger mellan Bergslagsvägen
och Taklasvägen. Terrängens topografi och ytformer har bildats vid

VÄRT ATT VETA

Den kuperade terrängen med både öppen mark och skog gör naturen omväxlande att gå i.
Här finns många stigar att följa och vissa år ger markerna goda skördar av blåbär och lingon.
Östra delen av området är en av skogsbrukets föryngringsytor efter en avverkning.
VÄGBESKRIVNING:
Parkering:
Buss/tåg:

I Taberg kör mot Torsvik och sväng vid vägskylt idrottsplats.

Finns vid idrottsplatsen

Till Taberg, från rondellen gå Tahevägen 400 m till skylten Idrottsplats och

därefter 300 m söderut till bollplanerna.

Mosaikslända

inlandsisens avsmältning. Vattnet från
isen i norr förde med sig sand och grus
som avsattes där det låg strandade isberg, så kallad dödis. Sand fyllde ut
mellan isbergen och när de med tiden
smälte bort blev det ett småkuperat
landskap. Vill man se ett dödislandskap är denna plats väl värd ett besök.
Skogen med dödislandskap ligger
granne med berget Taberg. Magma
bildade Taberg för mer än 1 miljard år
sedan, jämfört med drygt 10 000 år sedan för gölarna i den sandiga marken
öster om berget.

Större kärrspindel på vattenklöver

Tuvegölen
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Kransmynta

