Lidhemssjön
Centrum för fåglarna och fågelskådarna i
Uråsa/Jät-området är Lidhemssjön som ligger ett
par mil söder om Växjö. Fåglar att njuta av finns
vid hela sjön men en bra startpunkt för den
intresserade är förstås fågeltornet i sjöns nordöstra
del. Kör in från allmänna vägen mellan Uråsa och
Jät vid skylten Åkerö. Parkera i vägskälet norr om
Sjölyckorna och gå ner till tornet.
Från fågeltornet kan man gå söderut ner till den
gamla kvarnen. Där finns gott om gammal al,
björk och ek med mindre hackspett och
grönsångare och många andra arter. Från
järnvägsvallen får man god utblick över fälten
söder om Kullarna med gäss och vipor. I sjöns
norra del finns betade strandängar och vassridåer.
Sommarnätternas fåglar kan finnas här och under
gåsperioderna kommer gässen ofta flygande över.
Parkera intill kanalen öster om Åkerö och gå
sedan på vallen ner till pumphuset.

Från allmänna vägen mellan Väckelsång och Jät
får man god överblick över sjöns södra delar.
Sommartid har både gräshoppsångare,
kärrsångare och kornknarr hörts här.
Sedan några år är Lidhemssjön större!
Jordbruksmarker väster om sjön skapades efter
utdikningar och invallningar och har varit helt
beroende av pumpanläggningar. Dessa har
övergivits varvid det tidigare jordbruksområdet
nu står under ett par meter vatten.
Man kan nå den nya sjön via en liten körväg som
går in 900 m NNV om gamla kyrkan i Jät. Det går
också att följa en körväg som går in ca 100 m N
om nya kyrkan i Jät. Den sista biten måste man
lämna körvägen och gå genom skogen. Änder,
gäss och vadare har förstås reagerat på det
ändrade landskapet
OBS, respektera skyltar med förbjuden
fordonstrafik.

Tips för besökare
1. Åmynningen och
kvarnen på sjöns
östra sida.
Promenera till
åmynningen på sjöns
östra sida. Undvik
dock att gå ut till
sjön under
häckningstid. Gå
sedan förbi
kvarnbyggnaden och
upp på gamla
järnvägen. Utsikten över fälten mot Kullarna kan
bjuda på gäss och rovfåglar.
2. Fågeltornet söder om Sjölyckorna. Tornet
ligger vackert i skogsdungen med bra sikt över
sjöns norra del. Vid kanalens mynning i norra
änden rastar vadare på dybankarna.
3. Kurvan strax norr om Sjölyckorna. Under
vårens översvämningar kan betesmarken norr om
sjön spanas av.
4. Vallen söder om Åkerö.
Parkera vid kanalen öster om Åkerö. Gå på vallen
på kanalens högra sida ner till det gamla
pumphuset. Här kan sångare och sumphöns
avlyssnas på sommarkvällarna.

Lidhemssjön sedd från nordväst

5-6. Västra Lidhemssjön. De tidigare dränerade
jordbruksområdena väster om Lidhemssjön är
numera sjö igen. För att studera fågellivet krävs
en ordentlig promenad. Parkera 1 km nordväst om
Jäts gamla kyrka och följ den smala vägen mot
nordost. Våtmarken kan studeras från olika
platser bl a från ett par utskjutande uddar.
7. Södra delen av Västra Lidhemssjön.
Parkera uppe vid vägen ca 400 m N om Jäts
gamla kyrka. Gå ner förbi gården och ner i
svackan. Strax efter svackan finns en otydlig stig
in till vänster förbi en stor ek och senare en röd
lada. Fortsätt tills du ser södra änden av sjön.
Utanför vallen finns ett vassområde som numera
är svårt att nå annat än med båt.
8. Södra delen av Lidhemssjön.
Strandängarna och sjöns södra del kan spanas av
från allmänna vägen mellan Väckelsång och Jät.
Området är fågelrikt med observationer av
gräshoppsångare, busksångare och
sommargylling.
9. Aggån vid Jäts gamla kyrka.
Aggån avvattnar Lidhemssjön till Åsnen. Längs
ån finns vidsträckta våtmarker som det kan vara
en god idé att spana. En kulle mittemot den gamla
kyrkan i Jät är en bra observationsplats. Passa
dessutom på att besöka kyrkan, den är också
mycket sevärd!

