FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN

EXPEDITION
GETARYGGARNA
MED REPFIRNING OCH LUNCH 4 TIMMAR
ETT FÅTAL EXKLUSIVA EXPEDITIONER!
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EXPEDITION
GETARYGGARNA
MED REPFIRNING OCH LUNCH 4 TIMMAR.

GETARYGGARNA ETT URSKOGSRESERVAT

REPFIRNING & LUNCH
I expeditionen ingår att prova på repfirning för dem
som önskar och självklart hjälper vår utbildade klätterguide till med säkerheten. Samtidigt passar vi på att
över öppen eld tillaga vår lunch och det blir inslag av
vad skogen och sjöarna har att erbjuda.

VAD INGÅR I ÄVENTYRET

Ett fåtal exklusiva expeditioner!
Med guide 4 timmar 6000 SEK inkl moms
max 10 deltagare

•
•
•
•

Guide under hela äventyret
Lunch med kaffe/tee
Lån av regnställ vid behov
Lån av kätterutrustning

UPPLEV SPÄNNING OCH
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ!

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs Län

Förekommande signalarter är stor revmossa, korallrot,
mörk husmossa, garnlav, kattfotslav, skriftlav, korallav,
havstulpanlav, flagellkvastmossa, lunglav, bårdlav, purpur-mylia, vedtrappmossa och gulnål. Branten i den

Vi startar uppe i Base Camp och en stund senare
svänger vi in på den gräsbevuxna bilvägen som leder
oss fram till reservatet. Vi vandrar långsamt genom
reservatet och vi har luppen med oss som förstorar tio
gånger och vi kommer att upptäcka strukturer och
formationer i lavar och mossor som häpnadsväckande
uppbyggda. Något man aldrig ser med blotta ögat
utan bara genom en kraftigt förstorande lupp.

PRIS

Skyddsår: 2009
Karaktär: Barrträdsdominerade skogar i
branter med en del lövträd
Area: 64 ha
Kommun: Uppvidinge
Läge: ca 15 km VNV Åseda
Ägare: Sveaskog

Getaryggarna är ett starkt kuperat område. De två
huvudbranterna går i nordsydlig riktning och de mest
branta partierna är vända mot öster. Delarna med
högst naturvärden är bevuxna med grandominerad
barrblandskog med bitvis mycket tall och björk där
de äldsta träden lär vara långt över 100 år. I slänterna finns inslag av asp och sälg. Mindre partier av
sumpskog och kärr förekommer.

EN VANDRING GENOM 150 ÅRIG SKOG

södra delen av området är magnifik. Öster om branten
finns ett kärr som hyser en fin flora. Här finns orkidéer,
tråd-, hirs- och ängsstarr samt en stor förekomst av
slåtterblomma. Väster om branten ligger en dal i vars
botten en blockig vattensamling finns. Ytterligare en
rygg kommer i väster i vars kant en ungskog tar vid.
I den norra delen av området är terrängen inte lika
brant men även där finns en dal med branta sidor. I
söder mynnar dalen i Rödmossen. I övrigt är Getryggarna bevuxna med barrskog där tallen utgör en stor
del. Mindre partier utgörs av hällmarkstallskog. I nordväst löper ett kärrområde från norr till söder.
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