
Tängersjö 

  
Tängersjö tillhör Viråns vattensystem och är belägen ca 11 km OSO om 
Hultsfred på en höjd av 120 möh. Det är en näringsfattig klarvattensjö, 
0,10 km2 stor, med ett största djup av 8,5 m och ett medeldjup av 2,2 m.  
Berggrunden består av på ena sidan sjön granit och på andra sidan 
Smålandsporfyr. Jordarterna i området är morän, torv och kalt berg.  
 
Tillrinningsområdet är 0,48 km2 och karakteriseras av barrskog men en 
del ängsmark finns vid sjöns nordöstra strand. Utloppet sker via en 
vägtrumma och vidare via Långsjön till Nerbjärken.  
 
Vattenvegetationen är gles och består av bl.a. notblomster, vattenklöver 
och näckrosor. Sjön kantas av pors och björk. Grundbotten består främst 
av organogent material men här finns häll- och block/stenbottnar också.  
Stränderna utgörs mest av barrskog med olika risväxter som ljung och 
blåbär. Det finns också en del hällar och vid den nordöstra stranden en 
beteshage.  
 
Tängersjö är relativt opåverkad av mänskliga aktiviteter. Ett hygge på ca 
10% av strandlängden utgör dock en störning. Sjöns biologiska funktion 
är måttlig med häckande storlom och fiskmås. Förekomst av raritet 
saknas.  
 
Den biologiska mångformigheten bedöms vara ringa med liten storlek, 
lågt flikighetstal, föga varierande grundbotten och omgivning, litet antal 
sjöberoende fåglar.  
 
Tängersjö är kalkreferenssjö och har därmed höga vetenskapliga värden.  
Undersökningar av miljögifter i svartvit flugsnappare runt sjön har också 
gjorts. 
 
Avrinningsområde: 73, Virån  
Koordinater (enligt SMHI): 637121-151366  
Topografisk karta: 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6G 4c (6642)  
Höjd över havet: 121 m  
Sjöns volym: 0,215 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,095 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 2,26 år  
Totalt avrinningsområde: 0,5 km2  
Näravrinningsområde: 0,5 km2 (källsjö)  
 
 
 



Påverkan 

Antal fastigheter: 1 st, ca 180 m från sjön  
Antal fritidsbåtar: 2 st  
Hyggen: Finns söder om sjön, ca 10 % av strandlängden, ca 15 år 
gammalt.  
Övrigt: Ett sågverk låg tidigare vid sjön och timmer har flottats över sjön. 
En del sjunktimmer från flottningstiden ligger kvar på sjöns botten.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond Ca + Mg tot-N tot-P siktdjup 

   (mmol / l) (mg pt/ l) (mS/m) (mekv / l) (mg/l) (mg/l) (meter) 

8304-- 6,5 0,08 25 4,4 0,14    

8405-- 5,7 0,08 20      

8408-- 6,6 0,12 15 5,0 0,16   3,5 

8604-- 6,5 0,08 40 4,5 0,16    

8911-- 6,5 0,10  5,8 0,27* 0,680 0,008  

*=mekv/l  
 
Bedömning: Tämligen opåverkad vilket ger 0 poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Storlom häckar - den svenska storlompopulationen 
är av stor betydelse för arten i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Viss biologisk funktion. Detta ger dock 0 poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Ingen raritet känd  
Abiotisk: Ingen raritet känd  
 
Bedömning: Förekomst av raritet saknas. Detta ger 0 poäng. (0, 1+)  
 
 



Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 6 st: gädda, abborre, mört, sutare, ål, ruda (de tre 
sistnämnda sparsam förekomst).  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, gul näckros, vit näckros, vattenklöver, 
starr sp., igelknopp, bladvass, sjösäv, gäddnate, topplösa.  
Övrigt: Flodkräfta har funnits (försvann ca 1985); minst 8 sjöberoende 
fågelarter: storlom, fiskmås, drillsnäppa, gräsand, häger, knipa, 
enkelbeckasin och skogssnäppa. En resultatlös inventering av glacialrelikta 
kräftdjur utfördes 1986.  

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,10 km2  
Sjödjup: max: 8,5 m medel: 2,2 m  
Flikighetstal: 1,6  
Utlopp: Naturligt, lugnflytande, bredd: 0,5 m, risk för torrläggning: Ja  
Antal tillopp: 0  
Antal öar: 2  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Möjligen i djuphålan.  

Grundbottenmaterial 

 (täckning i % av den totala bottenytan på 0-5 m:s djup)  
 

Bottenmaterial mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Dy / Gyttja   x 

Grus / Sten x   

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 90 % (av den totala sjöytan)  

Strandnära områden  

 (i % av strandlängden)  
 
Biotop mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Äng/Hage x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

 



Beskrivning av sjön och dess omgivning: Klarvattensjö med gles 
vattenvegetation omgiven av barrskog. I strandkanten växer pors. Ett par 
hällar finns och de båda öarna är hällar.  
Förekomst av översvämningsmark: Nej.  
 

Strand- och vattenvegetation 

 (täckning i %  av strandlängden)  
 

Typ av växtlighet mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Vattenöverståndare  x  

Flytbladsväxter  x  

Långskottsväxter x   

Kortskottsväxter x   

 
Beskrivning av stranden: Pors och vitmossa dominerar men ett par 
hällar finns och i nordöstra delen en hage. Barrskogen växer ofta ända ner 
till stranden.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Tängersjö är kalkreferenssjö och har 
därmed höga vetenskapliga värden. En undersökning av miljögifter i 
svartvit flugsnappare vid sjön har också gjorts.  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig skogssjö.  
 
Bedömning: Stor betydelse för forskningen. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1- 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  1+ 

                                                  Summa:  1+ 

 

 



Bedömning 

Naturvärdesklass III, Skyddsvärd i övrigt. 
 
Bedömningshjälp  
Klass I Särskilt högt naturvärde =5+, 4+, 3+  
Klass II Högt naturvärde =3+, 2+, 1+  
Klass III Skyddsvärde i övrigt =1+, 0 
 


