63. Ingaryd

Kring Ingaryd vid Tenhult bildades 2008
länets hundrade naturreservat. Reservatet
består av äldre jordbrukslandskap och
härlig naturskog.

Naturreservatet Ingaryd har höga naturvärden knutna till naturskogsartad
barrskog, ädellövskog med enstaka
gamla grova ädellövträd av ek, alm,
lönn och ask samt ett småskaligt odlingslandskap. Området är synnerligen
väl undersökt vad gäller flora och fauna och artrikedomen har visat sig vara
mycket hög. Här har noterats ca 300
arter av lavar och mossor. Reservatet
är ett viktigt friluftsområde och skogen
är bra för svampplockning, med alla
de vanligen förekommande arterna.
I barrskogen finns gott om död ved
i olika nedbrytningsstadier, ålder och
grovlek. En hel del relativt färsk död
ved förekommer efter stormen 2005,
då delar av skogen i söder blåste ner.

På gammal död ved växer de sällsynta
grön sköldmossa och kötticka. Här
har inte bedrivits rationellt skogsbruk
under de senaste 40-50 åren. Endast
enstaka träd har huggits ned genom
blädning, plockvis uttag av enskilda
träd. Huvuddelen av skogen är grov,
högvuxen, skiktad och har en ålder på
mellan 75 och 130 år. På höjderna är
tallinslaget större än i sänkorna och
emellanåt påträffas lind och ek.
Norr och öster om gården finns
ett småskaligt odlingslandskap med
åkerholmar, rösen, öppna diken och
många fritt stående träd. Breda åkerrenar som ger skydd åt floran och faunan har kvarlämnats, ofta med blomrika brynövergångar mot skogsmark.
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Öster om gården finns en betad hage
med både fuktiga och torra delar. I de
torra delarna finns en slåttergynnad
flora med arter som brudbröd, rödklint och gullviva. Förutom den rika
floran kan man under varma soliga
sommardagar beskåda fjärilar som silversmygare, allmän bastardsvärmare,
nässelfjäril och påfågelöga.
I nordöst finns en vacker lövdunge
med grova träd av främst ek men
också ask, alm och lönn. På de grova
trädens bark växer många ovanliga arter som gul dropplav och brun nållav.
Den sistnämnda ser ut som små mörka
knappnålar och sitter i barkspringor
på ek.

VÄRT ATT VETA

Ingaryd var på 1600-talet ett gammalt gästgiveri och Tveta härads tingsplats från 1723 till
1890. Föreningen Ingaryds natur har gjort i ordning en 1,8 km lång naturstig med skyltar
som berättar om naturen efter stigen.
VÄGBESKRIVNING:

Åk från Jönköping mot Tenhult och sväng till höger vid skylt

Naturreservat strax innan Tenhult.
Parkering:
Buss/tåg:

Vid reservatsentrén.

Buss från Jönköping mot Tenhult. Hållplats på Nässjövägen (vid Kabe husvagnar)

och därifrån en promenad ca 500 meter. Tåg från Jönköping C/Huskvarna station till Tenhult.
Gå Centrumvägen och Jönköpingsvägen till Kabe och sedan grusvägen till Ingaryd, ca 2 km.

Skägglav

Påfågelöga

Röksvamp
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