66. Konungsö mosse

Konungsömossen är en av kommunens största
mossar med en färgrik variation av vitmossor. Här
erbjuds du en fin möjlighet att höra ljungpiparens
vemodiga klagan.

Mossen är egentligen fyra separata
mossar i ett myrkomplex beläget mel
lan Ödestugu och Barnarp. Komplexet
består av biologiskt högt värderade
kärr och mossar, svagt välvda och så
kallat excentriska. De har alltså inte
sin högsta punkt i mitten av mossen
utan vid kanten. Vid de små myrgö
larna Tre brunnar eller Linnösmossen
med sin större göl kan du njuta av
vildmarken. Hela komplexet är klassat
som riksintresse för naturvård.

Inom området finns ett rikt fågelliv
där bl.a. orre, ljungpipare, grönbena,
trana, storspov, ängspiplärka och natt
skärra förekommer.
Stora bestånd av den västliga ar
ten myrlilja växer här som en av de
östligaste utposterna i Sydsverige för
denna art. Bågformat från dessa gölar
finns ett väl utvecklat system av höljor.
Södra delen har använts för strötorvs
produktion. I sydöst finns en mosaik
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av fastmarksholmar och plana kärr
ytor med rikkärrsarter.
I norr avskilda från Långön ligger
de andra två mossarna. Den sydöst
ligaste mossen är en excentrisk välvd
mosse med bågformiga anlagda höl
jor. Längst i nordväst vid Ubbarpaån
har en bred mad utvecklats. Maden
är av sumpkärrtyp med högvassar av
kaveldun. I området förekommer den
hotade mosippan.

VÄRT ATT VETA

En led slingrar sig fram söderut på Långön mellan två av mossarna. En märklig plats är
Tre brunnar, tre små gölar belägna 700 m ut i huvudmossen. Parkera bilen i Gullåkra eller
Konungsö. Ta på dig stövlar!
VÄGBESKRIVNING:

Från Barnarp: Kör Lovsjövägen söderut och sväng vänster mot Västraby i en högerkurva.
Du passerar Konungsö gård och i en 90-graderskurva till vänster finns en skogsväg där man
kan vandra till Tre Brunnar. Ca 1 km längs astfaltvägen finns Linnövägen till höger.
Från väster: Sväng från E4 mot Stigamo och fortsätt förbi macken tills du kommer till en
rondell. Sväng vänster in på en skogsväg, kör ca 1 km. Gå längs de breda dikena, först
söderut en bit och sedan rakt österut tills du efter någon kilometer kommer till Tre Brunnar.
Från Ödestugu: Kör till Gullåkra varifrån du kan vandra ut på mossen.
Parkering:

Finns ej iordningsställd p-plats.

Sileshår

Vitag

Mosippa
Näverlav och blåslav
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Olika arter av vitmossor

