Korpebobergs lövskogar
och Kråkebo

Välkommen till Korpeboberg och Kråkebo
Naturreservatet Korpebobergs lövskogar ligger utmed
Åsundens östra strand och utgörs som namnet anger av
lövskogsområden koncentrerade kring gårdarna Näsboholm,
Kärrabo och Korpebo. I det kuperade landskapet finns också
öppna och igenväxande hagmarker samt en närmare
kilometerlång blockrik bergbrant.
Kråkebo naturreservat som är beläget på Åsundens västsida
består av lövskogar på bergen Kråkeboberg och Åsakullen. Det
betydande inslaget av äldre träd och död ved, en rik lundflora
och skyddsvärd lav- och mossflora gör området till ett populärt
mål för vandringar och naturstudier.

Lunglav
Lobaria pulmonaria

Rik flora vid Korpeboberg
Berggrundens grönstensinslag och kalk i jordlagren har
bidragit till en ovanligt rik flora. Området hyser ett tiotal olika
skogstyper. I de kuperade blockrika delarna är lind och lönn
vanligast och i lövträdens skugga hittar man vårärt, väldoftande
underviol, trolldruva och andra krävande arter.

Hässleklocka
Campanula latifolia

I de lägre liggande partierna dominerar alm och ask och många
av de gamla grova träden bär spår av hamling. Också här är
floran rik med arter som lungört och tandrot. Hässleklockan är
oftast blå men kan ibland få vita eller strimmiga blommor. I
området trivs även blåsippa, lundarv, ormbär, storrams, springkorn och den ståtliga ormbunken strutbräken. På äldre träd och
död ved frodas många lavar och mossor och särskilt intressanta
är den iögonenfallande lunglaven, grå jordlav, västlig husmossa
och en rad andra hotade eller sällsynta arter. Lindskål är
ovanlig svamp som växer i stor mängd på lågor av lind.

Hackspettar och andra fåglar
Också fågellivet är rikt och man kan få se eller höra flera olika
hackspettarter. Den största, spillkråkan, är omisskännlig med
en svart fjäderdräkt, ett vittljudande rop och en trumning som
kan vara upp till tre sekunder. Gröngöling och större hackspett
samt den minsta arten, mindre hackspett gynnas också av
områdets många hålträd.
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Berget

Stora
Korpebo
ken

c
lbä

Hå
Även kattugglan är hålhäckande och i reservatet har
observerats nötkråka och stenknäck. Små stjärtmesflockar ses
ibland dra fram på näringssök bland träd och buskar och med
lite tur kan man bland snår och rotvältor se gärdsmygen hoppa
omkring. I sin jakt på insekter och spindlar slår trädkryparen
till vid basen av ett träd och klättrar sedan ryckigt i sicksack
uppåt. Då den når trädets övre del flyger den till nästa för att
upprepa proceduren.

Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia
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Fladdrande skönheter

Banvall och fornlämningar

I områdets betade ekhagar och lövskogar fladdrar fjärilar över
klöver, åkervädd, tistlar och andra sommarblommande växter.
Påfågelöga, citronfjäril, olika blåvingar och pärlemorfjärilar är
några av de vanligaste arterna.

Den gamla numera asfalterade banvallen som löper genom
reservatet fungerar som en del i cykelleden Åsunden runt och
vandringsleden Åsundenleden. Från banvallen slingrar sig en
avstickare upp på Korpeboberg där man från rastplatsen har en
förtrollande utsikt över trädtopparna utöver sjön Åsunden.
Gamla skrifter och kartor vet berätta att markerna under
lång tid brukats som slåtteräng och betesmark. I området
finns fornlämningar i form av stensättningar, fossila åkrar,
odlingsrösen och stenmurar.

Höga naturvärden vid Kråkebo
Brantskogarna i Kråkebo naturreservat hyser många arter av
lövträd och buskar som bok, alm, ask, lind, ek och hassel. I
skogarna trivs en rik lundflora med stora bestånd av blåsippa,
gulsippa, lungört, doftande myskmadra, vippärt och vårärt.
Tandroten bär mörkt violetta groddknoppar i bladvecken.

Åsastugan

Åsakullen

Korallblylav, grov baronmossa, lunglav, skinnlav och ett
stort antal andra lavar, mossor och även svampar har hittats i
området.

Kråkeboviken

Fiskgjuse Pandion haliaetus

Åsundenleden

Stora Kråkebo

Flera växtätande insekter som
exempelvis mineralflugor på blåsippa
har också noterats liksom den lilla
förtjusande hasselmusen. Från
höjderna kan man få se fiskgjusen
flyga ut över Åsunden på fiskafänge.

Stora Ekeredsviken
Stora Ekered
Gulsippa
Anemone ranunculoides

Mollusker, insekter och
andra djur
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Kråkeboberg och Åsakullen
är hemvist för ett trettiofemtal
landlevande mer eller mindre
ovanliga mollusker, det vill säga
sniglar och snäckor. Barksnäcka
och bokskogssnäcka är två av de
mycket sällsynta arterna.
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Tidigare användes Åsakullens
östsluttning som slalombacke och
vid dess fot ligger den så kallade
Åsastugan.
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Så hittar Du till reservaten
Korpebobergs lövskogar
Naturreservatet ligger vid Åsundens östra strand cirka 7
kilometer söder om Ulricehamns tätort och väster om väg 157
Ulricehamn-Limmared. Området nås via väg mot Näsboholm.
Kråkebo
Kråkebo är beläget på västra sidan om Åsunden mellan Brunn
och Tvärred. Tag från stora vägen av in mot Åsastugan.
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