68. Lyngemadssjön

Vid Lyngemadssjön kan du uppleva en spännande och
mycket varierad natur med flerhundraårig barrskog, myrmark,
bergbranter och en grotta. Många ovanliga fåglar, mossor och
lavar har möjlighet att leva i denna naturskog. Om du har riktig
tur kanske du också får en glimt av uttern i Hästgångsån.

I kommunens sydöstra hörn ligger
Lyngemadssjön som är en uppdäm
ning av Hästgångsån. Sjön är närings
fattig och färgas brun av humusäm
nen. Antalet öar i sjön kan variera
något eftersom vattennivån höjs och
sänks i kraftverksdammen. Vissa öar
är bergknallar och kan sticka upp mer
än 10 m över vattenytan. På öarna
växer knotiga tallar där en del är hela
300 år gamla. Här genomfördes en
naturvårdsbränning 2013 i syfte att
gynna de gamla tallarna
Vid Lyngemadssjön häckar bl.a.
storlom, fiskgjuse, drillsnäppa och
kricka. Under sommaren är rastande

vadare en vanlig syn, t.ex. gluttsnäppa
och skogssnäppa. I sjön simmar bl.a.
abborre, gädda och benlöja.
I reservatet växer barrskog, mest
tall men även gran förekommer. En
del träd är över 200 år och på de
gamla träden växer tallticka som trivs
bäst på tallar som är äldre än 150 år.
Rovfåglar bygger bon i de gamla och
grova träden.
Även spillkråkan som är kräsen
med var den bygger bo finns i områ
det. Spillkråkans bon återanvänds se
dan av andra fåglar som knipa, skogs
duva och olika arter av ugglor.
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I granskogen växer flera ovanliga mos
sor på de flerhundraåriga träden, t.ex.
vedtrappmossa och långfliksmossa.
Marken täcks av växter som är typis
ka för myrmarker, exempelvis vitmos
sor, lingon, odon, blåbär, hjortron och
tranbär.
Där Hästgångsån mynnar i Lynge
madssjön finns en grotta som kallas
Skomakarens kammare. Det sägs att
en skomakare gömde sig i grottan då
han inte ville vara med och strida i ett
av Sveriges många krig mot Danmark.

VÄRT ATT VETA

I reservatet finns en 2,5 km lång strövstig. Stövlar/kängor rekommenderas.
Reservatets areal är 165 hektar varav 44 i Jönköpings kommun.
VÄGBESKRIVNING:

Lyngemadssjön ligger i Vaggeryds och Jönköpings kommuner, öster

om Hokasjön ca 3 mil söder om Jönköping. Ta E4, sväng in på väg 30, kör mot Ödestugu
och följ skylten naturreservat vid Hokasjöns norra ände. Från Ödestugu, kör söderut och följ
skylt naturreservat efter ca 5 km.
Parkering:
Buss:

Finns längs vägen mellan sjöarna.

Buss mot Lammhult till Hooks herrgård, gå ca 3 km via golfbanan.

Brun kamskivling

Odon

Kricka
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