Fågellivet

De ihåliga träden gynnar många hålhäckande
fågelarter men också fladdermöss och ekorrar. På
våren ljuder fågelsången stark från trastar och sångare.
Stenknäcken, vår största fink, häckar i området. Med
sin kraftiga kägelformade näbb kan den sönderdela
kärnor och frön från exempelvis körsbär, slån och bok.
Den äter också lövträdsknoppar och ungarna matas
med fjärilslarver.

För nötskrikan utgör ekollon en viktig basföda.
Under höstarna när de mognat ser man ofta fåglarna
med välfyllda strupsäckar frakta födan till lämpliga
hamstringsplatser.
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Området ingår i EU’s ekologiska nätverk
av skyddade områden, Natura 2000.
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Så hittar du till Torpanäset

Naturreservatet, som är mörkare grönt på kartan,
ligger i nordvästligaste delen av Tranemo kommun.
Från Borås kör rv 27 mot Växsjö. Obs! Tag av mot
Gällstad. När du kommer till Dannike, följ skyltning
mot Torpa stenhus. Fortsätt 3 km till Hofsnäs. Från
Jönköping kör rv 40 mot Ulricehamn och sedan väg
157 genom Gällstad och mot Vegby. Följ skyltning mot
Torpa stenhus. Från Tranemo kör rv 27 mot Länghem
där skyltning finns mot Torpa stenhus.
Fornlämningar
Norrut på näset finner man röjningsrösen eller så kallade
hackerör. Dessa härstammar från den jordbrukskultur
som bedrevs under yngre bronsålder och äldre järnålder,
cirka 800 f Kr till 400 e Kr. Rösena berättar att markerna
har använts som åker långt tidigare än Kruses kartläggning
av området. Den uppmärksamme
kan på Hofstens ägor också hitta
andra fornlämningar i form av
fotsulor och skålgropar på större
stenblock och hällar. Skålgroparna
kallas även älvkvarnar eller
smörgropar och tros ha haft en
rituell eller magisk funktion.

Också häradskartan från 1890-1897 visar att marken söder
om herrgården användes som åker och äng. Torpa stenhus
hade en djurgård på näset och i stort sett all mark
nyttjades för jordbrukets ändamål. Det är ännu
idag lätt att känna igen det landskap som avbildades på 1700-talet. Åkrarna har i många fall samma
utbredning och flera av åkerholmarna finns kvar.
Dagens bete på den forna slåttermarken bidrar till att
ge landskapet sin ålderdomliga karaktär.

Under tidigt 1700-tal, då kartan ritades, användes gårdens
närmaste omgivningar som ängs- och åkermarker och norra
delen av näset för bete. Utmarken låg söder om gården.
På de odlade ytorna har lantmätare Kruse ritat in ett stort
antal odlingsrösen och ett flertal gamla grovstammiga ekar.

Gamla kartor
Lantmätaren Wilhelm Kruse upprättade
en karta över Hofsnäs år 1710 och på
den kan man utläsa att herrgården då
låg strax söder om nuvarande byggnad. Den gamla
mangården, ett rödmålat hus med anor från
1600-talet, ligger fortfarande kvar. Hofsnäs
nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1923 på samma kulle
som det tidigare legat en ännu äldre byggnad. Denna ingick
kanske i det komplex av borgar och fästen som anlades kring
medeltidens Åsunden.

Välkommen till Torpanäset
Naturreservatet utgörs av ett smalt näs
omgivet av Torpasjön i väster och
Yttre Åsunden i öster. Syftet med
reservatet är att vårda det värdefulla
kulturlandskapet med dess ädellövskogar och hagmarker och att bevara
och förbättra livsbetingelserna för
skyddsvärda djur och växter.
Området erbjuder många
möjligheter till rekreation och
friluftsaktiviteter. Stigar och
vandringsleder av olika längd
gör reservatet lättillgängligt.

Lövskogar och sumpskogar

gulröd blombock
Anoplodera sanguinolenta

Större delen av näset domineras av gammal ekskog
med inslag av björk, gran, hassel och ädla lövträd.
Här trivs hallon, doftande liljekonvalj och gräset
hässlebrodd och i skogsbrynen breder skogsnävan
ut sina mattor. Torpanäsets nordvästra sida utgör en
del av Ulricehamnsåsen som en gång bildades av det
rullstensgrus isälvarna förde med sig. Isälvsmaterialet
är mer näringsrikt än den omgivande moränmarken
och i skogen här, växer gulsippa, vårärt och blåsippa.
På fuktig mark trivs högrest strätta som under
blomningen lockar till sig stora mängder insekter.
Blomflugor, steklar, bin och skalbaggar söker
föda i blomflockarna. I augusti kan man få se den
stora parasitflugan para sig i blommorna. Också
många vedlevande långhorningar är beroende av
skogsgläntornas blommande växter. Gulröd och
mörkstrimmig blombock och humlebagge är bara
några exempel.

humlebagge
Trichius fasciatus
nattviol
Platanthera bifolia
I alsumpskogen kan man hitta kärrbräken, en sällsynt
ormbunke som växer i stora bestånd. Lacktickan
växer helst på stubbar av al och björk men hittas här
årligen på gran. På näset finns också barrblandskogar
och granplanteringar av olika ålder. I den största
kan man finna små fläckar med desmeknopp, en
oansenlig grönblommande vårväxt och vitblommande
skogsstjärnblomma.
Hagmarkerna norr och söder om gården är idag
bevuxna med lövskog och betas av nötdjur. På
de fattigare markerna växer smultron, jungfrulin,
blåklocka och den väldoftande orkidén nattviol.
Intressanta ekhagar med...
Ekhagarna är den vanligaste och mest intressanta
naturtypen på Torpanäset. På gammal odlingsmark
finns gles, betad skog med klena till medelgrova träd.
Strax norr om Hofsnäs och på Ulricehamnsåsen ligger
hagmarker med de riktigt grova och vidkroniga ekarna.
Eken är en ljusälskande trädart och för att de gamla
träden ska få fortsätta att åldras krävs att stammar och
kronor hålls fria från konkurrerande träd och buskar.

skogsnäva
Geranium sylvaticum

...ett myller av liv
De gamla överåriga ekarna är hemvist för ett stort antal
djur och växter och eken anses vara den organism som
utgör livsrum för flest antal andra arter i landet. Man
har beräknat att minst 1 500 arter av lavar, mossor,
svampar, insekter och andra djur är beroende av eken
och dess invånare.
På Hofsnäs har man bland många andra lavarter funnit
gulpudrad spiklav, rosa skärelav, skuggorangelav och
liten sönderfallslav som alla kräver ett solöppet läge på
gammelekar. Exempel på intressanta svampar knutna
till ek är oxtungssvampen som gärna växer långt ner
på stammarna eller på rötterna av gamla träd och
den stiliga och sällsynta saffranstickan som återfinns
i stamhåligheter på gamla levande ekar och också
på sedan länge döda stammar. En annan rödlistad
svamp är tungtickan som också den växer på gamla
ekstammar.
De många eksvamparna växer oftast på vissa speciella
delar av trädet. Frätskinn angriper det grövre
grenverket medan rostöra och rutskinn växer på blottad
död kärnved och svavelticka på levande kärnved. Den
senare orsakar precis som oxtungssvampen kraftig
brunröta i kärnveden. Denna faller sönder i tärningar
och det angripna trädet blir så småningom ihåligt.
Inuti håligheten bildas mulm, ett rödbrunt material
som liknar ett mellanting mellan sågspån och fin jord.
Den består bland annat av ekspån, spillning, rester
av bytesdjur, döda fågelungar, fågelbon och äggskal.
I mulmen lever en lång rad märkliga djur. Larven
till läderbaggen tillbringar sitt liv här och också den
vuxna skalbaggen lever inne i träden. Mitt i sommaren
kan man då och då få se den runt 30 millimeter långa
skalbaggen krypa runt på solbelysta trädstammar. Den
har fått sitt namn därför att den luktar som gammalt
läder. Läderbaggen är mycket sällsynt och hör till
Europas mest hotade skalbaggsarter. Mulmen hyser
också exempelvis svart guldbagge, olika kamklobaggar
och knäpparskalbaggar.
ek
Quercus robur

Lövträdslöparens larver lever under barken på lövträd
och den fullbildade skalbaggen ses ofta på trädstammar
och blommor. I den hårda döda ekveden borrar den
skäckiga trägnagaren hål som sedan övertas av flera
stekelarter. I strandens alsumpskog kan man särskilt i
högstubbar hitta stora kolonier av liten noshornsbagge.
Skalbaggshanen bär ett upprättstående horn medan
honans bara är antytt.

larv

puppa

vuxen insekt

lövträdslöpare Rhagium mordax

I ekens krona
Ekbladen är rika på näring och det
finns många insekter som livnär sig av
dem. Larver av frostfjäril, ekvecklare
och lindmätare kan vissa år helt kaläta
kronorna men träden överlever så gott
som alltid. Redan i juli brukar de ha fått
nya löv. En annan fjäril är ekspinnaren
där hanen är kastanjebrun och den
större honan ockrafärgad. Den håriga
larven som rullar ihop sig då den oroas
lever bland annat av eklöv.
I landet finns inte mindre än 24 olika
gallstekelarter som lever på och orsakar
gallbildningar på ek. Gallbildningar eller
galler är abnorma tillväxtförändringar
orsakade av parasitiska organismer. På
sensommaren hittar man vissa år stora
galläpplen på undersidan av eklöven.
Dessa är klotrunda gröna och oftast
också rödaktiga. Om man delar gallen
hittar man en liten vit larv
eller senare en puppa av stor
galläpplestekel. Förr användes
galläpplena till färgning av garn
och för att framställa ett enkelt
bläck. De har också nyttjats vid
garvning av skinn.

