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Ta ett dopp eller paddla runt sjön.

Ostörd natur i gammelskogen runt Yxsjön
Yxsjön är ett fint exempel på en näringsfattig sjö. Terrängen i området norr om sjön är
kuperad med många fuktstråk, bäckar och
skogstjärnar. Bitvis är skogsmarken täckt av
gröna mossmattor och det kan kännas som
om man går i en av John Bauers trollskogsmålningar.

öar som är lämpliga för häckande fåglar. En
sådan art är storlom som trivs här. Rödlistade
strandväxter som klotgräs och klockgentiana
finns vid Yxsjön liksom strandlummer och
sydbläddra.

Tjäder lever i skogen kring Yxsjön. Den är
en mycket stor och tung hönsfågel. Tjädern
behöver stora arealer att leva på och är beroende av blåbärsrika barrskogar med inslag av
både torrare hällmarker och sumpskogar.

Tjädermarker

Död ved med mycket liv

Det faktum att Yxsjön är näringsfattig betyder
inte att den saknar fördelar. Det finns många
fina badställen runt sjön. I sjön finns också flera

Den gamla naturskogen domineras av gran
med inslag av gamla grova lövträd och sumpskogsmiljöer. Det känns som om ingen rört
den här skogen på länge.
Det hedartade och talldominerade skogsmarkerna närmare sjön är öppna och bitvis
lättillgängliga för vandrare. Det finns också
flera fina utsiktspunkter. På några ställen reser
sig bergsbranter från sjöns nordsida.

Den döda veden, både lågor och stående torrträd, står för en stor del av Yxsjöområdets
naturvärden. Den döda veden ger goda livsbetingelser för många mossor, lavar och insekter.
Man kan också kalla död ved för fågelträd,
eftersom de ger mycket mat åt många fåglar.
De hackar hungrigt efter insektslarver längs
med stammarna. n
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Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Närboende har promenadavstånd till Yxsjön.
Åk kollektivt Ta buss till Benareby.
Åk bil Ta Benarebyvägen söderut från Mölnlycke centrum. Det finns ingen utpekad parkeringsplats.

Sjön är ett fint exempel på en ringa påverkad
näringsfattig sjö med lämpliga häckningsöar
för fåglar. Många av naturvärdena är knutna
till den suboceaniska granskogen. Naturtypen
har fått sitt namn av att den har sin huvudsakliga utbredning inom den suboceaniska
klimatzonen. Länsstyrelsen utreder naturreservat för delar av området.

På Näset vid Yxsjöns södra strand ligger en
stenåldersboplats. Den syns inte ovan jord,
men under markytan finns lämningar som
visar att man bott här för cirka 6000 år sedan.
Man har hittat yxor och rester efter tillverkning av flintaredskap.
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Bergbranter reser sig från sjöns nordsida.

Tjäder

Tänk på

Visste du att?

Tips

Framkomlighet

Storlommen är mycket störningskänslig
under ruvningstiden i maj till juni. Boet
med de två äggen läggs ofta vid strandkanten på en ö. Ser du en ruvande lom
eller ett oroligt lompar så undvik att vara
i närheten.

Tjäderhanen är omkring 80 cm lång och
115 cm mellan vingspetsarna. Honan är
runt 60 cm lång och vingspannet cirka
95 cm.

Ta dig ett dopp eller en paddlingstur på
sjön. Fiska får du göra om du har köpt
Gula kortet.

Det finns inga markerade stigar i området.
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