Minnesanteckningar från vattendragsvandring vid
Högvadsån och Gamlarydsån den 22 juni 2020 kl 18:0020:30
Detta var den tredje vattendragsvandringen. Denna gång startade vi en bit upp vid
kvarlämningen i Galmarydsån och följde ån och leden upp till Gamlarydssjön där vi fikade
och håvade småkryp. Därefter följde vi leden vidare en kortare bit upp längs inloppet till
sjön. Vi var tolv personer och vädret var ännu en gång strålande, varmt och lugnt. Nu hade
det kommit en hel de regn innan utflykten vilket gjorde att det var betydligt mer vatten i
vattendragen jämfört med förra gången. Det forsade fint vid kvarlämningen. Denna gång
var även Katarina Johansson från Svenljunga Tranemo Tidning med för att skriva en
artikel.

Vi startade vid den gamla kvarlämningen nära Gamlaryd (nedre blå ringen) och vandrade till den övre
blå ringen. Vid leden finns en skoglig nyckelbiotop (markerad med rött) som ligger längs med
bäckravinen. Nyckelbiotoper pekas ut av skogsstyrelsen och är mindre områden där det finns
särskilda signalarter som visar på höga naturvärden och att det kan finnas rödlistade arter i området.
Orange markeringar på kartan är olika typer av fornlämningar. (Kartan är från Skogsstyrelsen
hemsida, Skogens pärlor. https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ )
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Leden går på en skogsbilväg. Längs vägen växer gott om blommor som ängskovall (t.v.) och
teveronika (t.h.). Ytterligare blommor som växte här var blodrot och stenmåra. Blomrika äldre
skogsvägar är värdefulla för humlor och fjärilar.

Ravinen där Gamlarydsån rinner är nyckelbiotop. Nedre sträckan är stenig och strömmande medan
den övre är lugnflytande. Här finns gott om döda liggande trädstammar. Dessa är viktiga för
exempelvis svampar, mossor och lavar. När de ligger i vattnet ger de gömställen för fisk och
vattenlevande småkryp. Äldre träd av asp och al är viktiga för olika lavar. Enligt tidigare inventering
finns exempelvis den rödlistade lunglaven på träd i ravinen. Detta är en mycket bra signalart. Vi såg
den inte och bilden ovan i mitten är från annan plats. En annan betydligt vanligare signalart som vi
såg var gammelgranslav som färgar stammarna på gamla granar grålila (t.h.). Vattendrag kan
fungera som gröna korridorer för många arter.
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På några platser som vi passerade störtade sig
små bäckar ut för sluttningen ner mot
Gamlarydsån. Hur kan dessa små bäckar ha så
mycket vatten flera dagar efter att det regnat?
Ett svar måste vara att vattnet hålls kvar i
våtmarker högre upp längs bäckarna. Det visar
på betydelsen av att vara rädd om våtmarker
och kanske även återskapa utdikade sådana om
det är möjligt.

En av bäckarna rinner ut och grenar upp sig i en sumpskog innan vattnet når Gamlarydssjön. I
sumpskogen växer främst klibbal. På marken växer olika starrarter och videört. Detta är en känslig
och mycket värdefull miljö för många djur och växter både på land och i vatten. Det är en miljö som
är värdefull för mindre hackspett när träden blir äldre. Våtmarkerna renar också vattnet.
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Alldeles vid stigen stod en rönn som ringhackats. Detta är typiskt för tretåig hackspett som gör detta
för att skapa savflöde från trädet som hackspetten slickar i sig. Kan det verkligen vara en sällsynta
tretåiga hackspetten eller kan större hackspett bete sig på samma sätt? Längs stigen växte även
revlummer. En vintergrön fridlyst växt som man förr brukade dekorera inom hus med till jul.

Väl framme vid vindskyddet vid Gamlarydssjön fick vi syn på en storlom
ute på sjön. Den andra fågeln i paret låg troligen på bo. En stor mycket
vacker fågel som är helt anpassad till ett liv på vatten. Den dyker skickligt
långa sträckor och fångar fisk. Eftersom den har svårt att gå lägger den
sitt bo vid strandkanten. Det gör den känslig för vattennivåändringar
under tiden de ruvar äggen.
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Vid sjön fikade vi och fångade småkryp. Som tur var hade vi med en mycket duktig fiskare och raskt
håvades många olika arter av djur upp.

Bland småkrypen hittades vattenspindel (t.v.), den enda arten i Sverige som lever sitt liv helt under
vattenytan där den bygger dykarklockor. Här fanns mycket annat som larver av trollsländor,
flicksländor, dykare, ryggsimmare och stavliknande vattenskorpion. På vattenytan sprang
piratjaktspindel och i vattnet simmade nattsländor med hus som de byggt samt olika slags små
dykare.
På vindskyddet hittade Helmer ett skal av en nykläckt trollslända (t.h.). Den hade krupit upp ur sjön
och vidare upp på väggen. Där den krängt sig ur sitt fodral och omvandlats till en vacker stor
trollslända.
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Utsikt från vindskyddet. I förgrunden i vattnet växer flaskstarr.

Längs sjön fanns mader med det vackra gräset blåtåtel som tidigare varit helt öppna men som nu är
under igenväxning av björk. Sjön har kanske sänkts och reglerats under 1800-talet. Dels kunde man få
mer slåttermader runt sjön och dels kunde spara vatten till de kvarnar som låg nedströms i
Gamlarydsån. På norrsidan av utloppet i sjön har det till och med varit åkermark med odling av råg i
början av 1900-talet.
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Gamlarydsån uppströms Gamlarydssjön. Här finns sandiga och grusiga bottnar. Träd som fallit
omkull ger bra skydd åt fiskar och småkryp. I ån vandrar det upp mört för att leka och lägga sina ägg
på steniga bottnar. Även öring och abborre har setts. Öring kan leka i vattendraget. På andra sidan
ån har de åkrar som nämnts ovan legat.
Kontakt:
Hans Johansson nygardsvagen@netatonce.net 070-291 27 30
Peter Nolbrant nolbrant@telia.com 076-811 46 07
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