Minnesanteckningar från vattendragsvandring vid
Högvadsån Älvsered den 27 april 2020 kl 18:00-20:30
Nu börjar projektet med att utforska och inventera den spännande naturen längs leden vid
Högvadsån och Gamlarydsån. Vi hjälps åt, lär av varandra och upptäcker under året. Inga
förkunskaper krävs! Fortsätt gärna att vandra i området och notera det ni ser. Anteckna
eller skicka till Hasse eller Peter så kommer det med i inventeringen. Ha gärna med en
kamera så att ni kan fota om något dyker upp. Skicka bilderna till oss om ni inte vet vad
det är för arter! Nästa utflykt sker den 25 maj kl. 18:00, vi återkommer med information.
Projektet leds av Älvsereds byalag i samverkan med Ätrans vattenråd.
Vi var totalt tolv personer som träffades vid bron vid det historiska vadstället, Högvad. Det var
duggregn men ganska skön temperatur och svag vind. Tanken var att vandra en kilometer från
bron nedströms för att se vad vi skulle hitta.
Ån rinner genom isälvssediment vilket gör att det finns mycket sand i området. Ett litet sandtag
ligger vid vägen vilket är en väldigt bra miljö för solitärbin som gräver ut bon i marken. Det
håller dock på att växa igen och beskuggas av små tallar.
Längs vattendraget står gamla grova aspar och alar.
Här fanns flera hålhäckande fåglar som stare, talgoxe,
blåmes, svartvit flugsnappare och större hackspett.
Mindre hackspett har även sett i området tidigare.
Vid det grunda vadstället är vattenhastigheten högre
med sten, block och grus på botten. Detta kan vara ett
bra ställe för öring och även lax att leka på. Mört
brukar vandra upp från nedliggande sjöar för att leka
och lägga sina ägg på botten av ån. Fiskekunniga i
gruppen berättade att det förutom ovan nämnda
arter finns abborre, lake, gädda, sutare, ål, elritsa och
signalkräfta.

Bild 1. Gammal klibbal med stamhål är boplats
för många insekter, fåglar och falddermöss.

Bild 2. Sandbankar som avsatts vid högre vattenflöden. Kabbleka och viden längs stränderna blommar.

Åsträckan strax nedströms bron är mycket vacker och varierad (Bild 2). Avsättning från högre
flöden av sandbankar syns längs stränderna. Här blommade gott om kabbleka och forsärlan flög
fram och tillbaka tillsammans med en del sädesärla.
Längs stränderna växer vide och sälg som blommade. Dessa är väldigt viktiga för vårtidiga
insekter som humlor, solitärbin och fjärilar.
Vi provade att håva i ån och hittade bäcksländor, dagsländor (åsandslända Ephemera danica),
nattsländor (utan hus) och trollsländor (En art av flodtrollslända).
Vid vandrade vidare på betesmarkerna längs ån. Området är mycket vackert och ovanligt (Bild
4). Längs ån finns översvämningsmarker som troligen betats och tidigare slagits med lie i
hundratals, kanske tusen år. Åkrarna låg förr som mindre öar i slåttermarken på de högre
sandiga och väldränerade markerna (se den historiska kartan, bild 9).
Maderna och vattnet är värdefullt för många arter som grodor och fåglar. Två enkelbeckasiner
sågs flyga upp. På vattnet och flygande längs ån sågs cirka fyra storskrakar, en gräsandshane och
ett par knipa. Här fanns också två par grågäss, två par kanadagäss och cirka 20 fiskmåsar. Den
motsatta sidan av ån är mer igenväxt och här breder både vass och videsnår ut sig. Miljön ser
lämplig ut för sävsparv och rörsångare.

Bild 3. Diskussioner och studier av påfågelspinnare.

Bild 4. Ett tidigare foto från området den 25 mars då vattennivån var högre så att maderna delvis var
översvämmade.

En mindre påfågelspinnare hittades som i kylan var lite trött och lät sig beskådas i handen.
Larven lever bland annat på vide som det växer gott om längs vattendraget. Den sattes på en
stängelstolpe där den lät sig fotograferas. De kluvna ekstolparna, som inte är behandlade av
giftig impregnering, är vackert bevuxna av en mängd olika lavar. Stolpar utan impregnering blir
dessutom ofta boplats av olika arter av solitärbin som bygger bon i de kläckhål som olika
skalbaggar lämnar efter sig.

Bild 5 och 6. Mindre påfågelspinnare visar upp sig. Stolparna är inklädda i bl a blåslav och slånlav.

Bild 7. Nedre delen av sträckan. Här täcker pors en stor del av maden.

Längst ner spatserade en trana på åkrarna. Väl tillbaka
sågs en räv på andra sidan ån. När de sista kvarvarande
av deltagarna tittade närmare på marken vid grustaget
hittades spillning av älg och kronhjort.
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Bild 8. Spillning av hjort, troligen kronhjort.

Bild 8. Gamlarydsåns avrinningsområde (det lilla i mitten) är en del av Högvadsåns avrinningsområde som i sin
tur är en del av Ätrans avrinningsområde.

Bild 9. Älvsered Stommen 1734 med Högvadsån och Gamlarydsån.

Artlista
Fåglar
Trana 1
Grågås 2 par
Kanadagås 2 par
Gräsand 1 hane
Knipa 1 par
Storskrake cirka 4 hanar
Enkelbeckasin 2
Fiskmås cirka 20
Större hackspett
Forsärla 1-2
Sädesärla
Talgoxe
Blåmes
Svartvit flugsnappare
Grönfink
Bofink
Nedtecknat av Peter 2020-05-07

Däggdjur
Räv
Älg
Kronhjort
Insekter
Bäckslända
Dagslända (Åsandslända)
Trollslända (Flodtrollslända)
Nattslända
Mindre påfågelspinnare
Örter och träd
Kabbleka
Blommande vide och sälg
Hålträd av asp och klibbal

