91. Gamlarydssjön
Naturvärde: BGL

Klass: 3

Ekokarta-löpnr: 5294-01

Areal: 6,8 ha

Socken: Älvsered

Omfattning:
Gamlarydssjön ligger ca 2,5 km sydväst om Älvsered. Området omfattar nyckelbiotoper bestående
av gransumpskog och bergbrant längs med bäckdråget som avvattnar Gamlarydssjön samt grottan
Prästagömman.
Bedömning
Gransumpskog är ett mindre vanligt inslag i den halländska skogsbygden, men är betydligt
vanligare längre norrut i landet. Områdets långa skogliga kontinuitet har givit värdefulla mossor
och lavar tid att etablera sig. Prästagömman har dessutom ett geovetenskapligt värde.
Gamlarydssjön ligger inom den sydliga
gränsen för granens naturliga utbredning.
Området ger ett dramatiskt intryck. Den
omgivande terrängen är kuperad, med branter
och lodytor. De lägre partierna är ofta mycket
fuktiga och sanka.
Gransumpskog
På bergbranten och längs med bäckfåran som
avvattnar Gamlarydssjön växer
gransumpskog som troligen har en lång
kontinuitet. Den fuktiga miljön med
översilningsmark och rännilar har fungerat
som brandrefug och många av granarna är
riktigt grova. Här finns ett stort inslag av
senvuxna träd och rikligt med död ved. Både
liggande och stående med lågor i olika
nedbrytningsfaser och torrakor. Den höga och
jämna luftfuktigheten och den konstanta
vattenförsörjningen från bäcken gynnar
många sällsynta mossor och lavar. Här finns
bland annat grov fjädermossa, platt
fjädermossa, gammelgranslav och kattfotslav.
Många av granlågorna är helt klädda i ett
ymnigt täcke av levermossor.
Mosseskog
På västra sidan övergår gransumpskogen i en
tallbevuxen mosse. Vattenförsörjningen
kommer uteslutande från nederbörden och
jordtäcket har här en mer torvartad
konsistens. Här finns det gott om tranbär. Mer
sparsamt förekommer också vattenklöver och
örter som kärrviol och missne.

Området erbjuder med sina gamla träd och
ostörda miljö fina häckningsplatser åt bland
annat spillkråka, trädpiplärka, mindre
korsnäbb, lövsångare, rödhake och bofink.
Troligen finns det också pärluggla i området.
Prästagömman
Prästagömman är en stor sprickgrotta i den
sydvästra delen av området. Grottan med sin
trekantiga öppning avslöjar en gång belägen
en meter under marknivån. Efter drygt fem
meter tar två ny grottgångar vid och gör att
grottan får en T-form. Nära mynningen i
grottan växer den självlysande
drakguldsmossan.
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