
Vithult Naturreservat 
Lördagen den 18:e februari

Christer Granberg - 27 januari 2023

 

Nu är det allvar. Detta är vår första utflykt tillsammans. 
Det ska bli mycket spännande. Hoppas så många som möj-

ligt har möjlighet att komma.
I naturreservatet Vithult får du uppleva naturens skiftningar. I 
Stora Brorsmåla vandrar du bland prunkande örter och lummiga 
ädellövträd, i Vithults urskog möter du en mager barrskog med 
gamla och knotiga träd medan Tängsjö fly erbjuder mossar och 
öppna kärr där du om våren kan höra orrens spel.



Skog och mark

Mötesplats och tider
Vithult är beläget i Uppvidinge kommun, vid vägskälet mellan 
väg 23/37 och väg 31, kör mot Åseda, strax efter korsningen sväng 
mot Bredhälla/Narurreservat 
Vi träffas vid Stora Brosjömåla kl. 10.00
GPS-koordinater till mötesplatsen 57.07106,  15.26197
För er som bor i Kalmarområdet och vill samåka, så är mötesplat-
sen IKEA´s parkering, sydöstra hörnet, kl 8.30.
Passagerarna i varje bil delar på kostnaden, motsvarande 20:-/mil 
Var och en tar med sig, förutom kamerautrustning, kläder efter 
väder och någonting att äta och dricka. Hemkomst ca: 17 - 18.00
Värd för dagen är Lars Bernhardsson.  Läs mer på Länstyrelsen, 
Kronoberg
/Christer

Centralt i området ligger Vithults urskog, där många träd är så 
gamla att de började växa redan på 1700-talet, troligen efter en 
brand. Skogen har här varit skyddad sedan 1937 och många träd 
är draperade med hänglavar och på den döda veden växer ovanli-
ga svampar. Tängsjö fly med sina fyra högmosseplan och omgi-
vande kärr hyser de högsta våtmarksvärdena med skvattram, 
myrlilja och orkidéer. I de öppna kärren häckar grönbena. Även 
Tängsjö fly har varit domänreservat och omges av gammal skog.  
Betesmarkerna kring Stora Brorsmåla har en rik örtflora med slåt-
tergubbe, svinrot, solvända, jungfrulin och prästkrage. De gamla 
lövträden som finns här är viktiga livsmiljöer för ovanliga lavar 
och svampar. Här växer också mycket hassel.
För vår del så är det väl urskogen först och främst som är intres-
sant, men det finns också en hel del att fotografera vid Stora Bro-
sjömåla även denna årstiden.
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