65. Uvaberget Tenhult

Uvaberget stupar brant ner mot
Tenhultasjön och utsikten är bedövande
– särskilt en klar smådimmig morgon.
Branterna har såväl tvära lodytor som
klipphyllor och väl utvecklade rasbranter.

Uppe på krönet är skogen förhållandevis ung, medan den är orörd i branterna. Gran och tall är de dominerande
trädslagen med inslag av björk, asp och
rönn. I markskiktet finns högörtsängar
och lavtäckta hällar med tunt jordlager, men framför allt blåbärsmarker.
Brantmiljöerna har varit orörda
under en lång tid vilket gör att där
finns en stor åldersspridning i trädskiktet och rikligt med död ved av
olika dimensioner. Rasbranterna är
blockrika och erbjuder skyddade miljöer för mossor, lavar, insekter, mollusker och fåglar. Mindre hackspett,
spillkråka och pärluggla finns i området. Branterna är också lämpliga

häckningslokaler för korp och berguv.
På klipphyllorna finns både grova granar och bredkroniga tallar.
I norr finns en översilad alsumpskog av högörtstyp som genomkorsas av en mindre bäck. Området
har mycket höga naturvärden med
ett rikt fältskikt och arter som lundskafting, springkorn, strutbräken och
kärrfibbla.
I sydväst finns en öppen ängsmark
vid torpplatsen Tjurhemmet, vilken
tidvis översvämmas på våren. Berg
går i dagen. Här betas fortfarande.
Floran är varierad och bär tydliga spår
av långvarig hävd utan tillförd gödning. Kattfot, sommarfibbla, svinrot,
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smörbollar är exempel på blommor
som växer på ängen. Den örtrika ängen har ett solvarmt läge som är gynnsamt för fjärilar.
Mot sjön i områdets sydöstra spets
finns en klibbalsstrandskog med inslag
av tall och gran i trädskiktet som översvämmas under vår och höst. I buskskiktet förekommer gråvide, sälg, gran
och pors. Tendens till socklar på alarna finns vilket visar på hög ålder på
kärret. I området förekommer strandlummer, tätört och den gulaktiga barrskogsorkidén korallrot.
Mångfalden av olika växtplatser
har skapat förutsättningar för många
ovanliga och sällsynta arter. Exempel

VÄRT ATT VETA

I området finns en utsiktsplats, ett antal stigar och en grillplats på en udde i Tenhultasjön. På
de branta klippväggarna finns nio klätterleder med fasta bultar som Jönköpings klätterklubb
ansvarar för. Utanför området på andra sidan vägen går elljusspåret som utgår från Tenhults
samhälle.
VÄGBESKRIVNING:
parkering:
Buss/tåg:

I Tenhult, kör ca 2 km mot Ödestugu.

P-plats finns knappt 2,5 km söder om Tenhults järnvägsstation.

Hållplats Tenhults centrum eller järnvägsstationen och därifrån buss mot

Ödestugu/Malmbäck.

Trubbfjädermossa

Pärluggla

på sådana arter är tallticka och de i
nordligare skogar i Sverige vanligare
gränsticka och ullticka samt den yviga
trubbfjädermossan. Den växer på något skuggade klibblock eller trädbaser alltid nära marken. Den påminner
om en levermossa, men om man tittar
noga ser man att den har en bladnerv
och sålunda tillhör bladmossorna.

Kontinuiteten av grova lågor, i såväl
fuktigt som solbelyst läge, skapar goda
förutsättningar för många vedlevande
insekter. Det finns gott om flyghål i olika storlekar i grova torrträd från bl.a.
bronshjon. Man har också noterat den
sällsynta granbarkgnagaren som är
snäll mot granar och inte dödar dem
som granbarkborren gör.
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