Minnesanteckningar från vattendragsvandring vid
Högvadsån och Gamlarydsån den 25 maj 2020 kl 18:00-21:00
Andra vattendragsvandringen gjordes längs Högvadsån och denna gång även
Gamlarydsån. Vi var 16 personer och vädret var strålande, varmt och lugnt. Många
spännande saker visade sig på vägen.
Denna andra utflykt bekräftar att området har en ovanligt intressant och artrik natur. Detta
beror på flera saker som vattendragen, översvämningsmarker, våtmarker, betade
strandängar, betade ängsmarker samt sandig mark med grustag och djurtramp som ger
sandblottor. Dessutom finns det gott om gamla lövträd av olika slag och även döda träd
stående och liggande som sparats. Allt detta ger mycket bra förutsättning för tusentals arter
av insekter, en mängd ovanliga ängsväxter och en mycket rik fauna av amfibier och reptiler.
Detta ger också bra förutsättning för en mängd fåglar som annars minskat på senare tid i
landskapet. Exempel på sådana är enkelbeckasin, stare och buskskvätta. Troligen är området
även mycket bra för fladdermöss. Mycket av artrikedomen i området hänger samman med
den mycket gamla kulturhistorien.
Vi börjar fylla på en lista med de arter som vi sett på utflykterna eller som ni har sett när ni
varit ute själva. Jag kommer också att se om det finns äldre uppgifter inlagda på Artportalen
https://www.artportalen.se . Alla som vill kan gå in och söka här.

Vi startade vid bron över vadstället. Vattennivån är redan låg. Eftersom det finns en laxtrappa vid
kraftverket vid Lia finns det möjlighet att laxen kan leka i området.
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Karta över Stommen från 1734. Till höger ser man Stommens gård och kyrkan som nu är borta. Bron
vid vadstället och vägarna syns. Maderna öster om Högvadsån ses tydligt. Vid den blå pilen ses
troligen det fina ängsområdet vi besökte. Man ser också att Gamalrydsån slingrade naturligt. Den
rätades på 1800-talet. Gult, mörkgrönt och rosa är åkrar, medan allt grönt är slåttermarker. Norr om
stängslet vid pilen ligger utmark där man vallade kreaturen.

Med markägarens tillåtelse har Torgny och Hasse redan röjt och fixat till det lilla grustaget så det är
lämpligt för vildbin och andra insekter. Vid tillfället såg vi endast en humla men området är i det
närmaste optimalt med solexponering och vindskydd. Körning, krattning eller lite grävning är bra för
att hindra att sandblottor växer igen.
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Några insekter som fotades i grustaget (innan mötet). Till vänster, en art av gökbi som letar efter
andra bibon att lägga ägg i. I mitten en mindre guldvinge som gillar torr mark. Till höger en
smultronvisslare som är en lite fjäril som håller till i torra ängsmarker.

En ”nyupptäckt” mycket fin ängsmark ligger ovanför banvallen med utsikt över dalgången. Markerna
kan ha en tusenårig historia som slåtteräng. Här finns en rik flora av ängsväxter som ängsviol till
höger. Området är troligen viktigt för vildbin med arter som vialsandbi (en hane sågs) och
långhornsbi som båda vill ha mycket gökärt, vilket finns i området.

Andra arter som blommade: Svinrot, teveronika, gökärt och blodrot. Andra arter som finns här är de
ovanliga ängsväxterna backtimjan och slåttergubbe. Blad från orkidén grönvit nattviol sågs också.
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Hasse berättar om den smalspåriga järnvägen som gått genom området och dess historia.

Vi följer Gamlarydsån. Här finns sandiga sluttningar som ån har eroderat fram för länge sedan. De
sydvända sluttningarna är utmärka boplatser för olika arter av vildbin. Det blommade rikligt med
styvmorsviol och backtrav (de vita).
Även vidare i ravinen längs Gamlarydsån fanns en fin betad hagmark med bl a svinrot, gökärt,
stenmåra och knippfryle.
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Längs Gamlarydsån står och ligger grova döda aspar med stamhåligheter. Dessa är mycket värdefulla
för olika vedsvampar, vedskalbaggar, vildbin och fåglar som häckar i håligheter. Längs ån står
videbuskar och andra träd. Dessa ger värdefull skugga till ån vilket både ger skydd och lägre
vattentemperatur vilket är viktigt för fisk som öring. En mindre öring sågs längs sträckan.
Videbuskarna är även viktiga för humlor, fjärilar och bin eftersom de blommar tidigt, strax efter
sälgen.

Kreaturen som betar har skapat större sandblottor som är värdefulla som boplatser för vildbin och
andra insekter. I den övre branta kanten sågs en stor mängd bohål från dessa. Till vänster står en
större sälg som är ett av de viktigaste träden för humlor och bin eftersom det blommar först.

Ån grävdes till en rak fåra någon gång under 1800-talet. I alla vattendrag sker naturligt erosion,
transport av material och avsättning av materialet. Till vänster ses att vattendraget åter börjar
slingra (meandra). Till höger ses avsättning av sand på land från högre vattenflöden.
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Daniel har hittat en snokhona som han förevisar för gruppen. Tidigare har han även hittat huggorm,
skogsödla och kopparödla samt vanlig groda, åkergroda och vanlig padda i området. Området längs
Högvadsån och Gamlarydsån verkar var mycket bra för amfibier och reptiler.

Vid endast några håvdrag hittades en mycket stor mängd djur som den stavliknande vattenskorpionen till
vänster. Även en hane av mindre vattensalamander fångades samt trollsländelarver. Dessutom fanns olika
arter av dykare, dagsländor, flicksländor, ryggsimmare, vattenbi, grodyngel mm. Den rika faunan av djur tyder
på att det är en hög biologisk produktion i dammen och inte så mycket vitfisk som ruda och mört.
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Ån är under 1800-talet grävd till en rak fåra. Tidigare slingrade (meandrade) ån fram på det platta svämplanet
(översvämningsmark vid åar). En rest av en slinga kan ses nedanför där vi sitter.

Slutligen tog vi en runda uppför de fina hagmarkerna på andra sidan ån.

Vi passerade Gamlarydsån vid ett mycket fint parti som ser bra ut för t ex öring.
Nedtecknat av Peter 2020-06-11
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I området finns många värdefulla träd som en gammal lind full av bohål för fåglar. En grov död stam har
lämnats som är värdefull för svampar, skalbaggar och vildbin. På ekar växer signalarter som fällmossa
(signalart=art som visar på höga naturvärden), samt svampen korkmussling som brukar växa på äldre ek med
döda partier. Svampens mycel växer inne i veden, som bryts ner och samtidigt blir mat åt en mängd
skalbaggsarter.

Som sagt tidigare: 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 22 juni kl. 18:00, vi återkommer med information. Projektet
leds av Älvsereds byalag i samverkan med Ätrans vattenråd.
Hans Johansson nygardsvagen@netatonce.net 070-291 27 30
Peter Nolbrant nolbrant@telia.com 076-811 46 07

Artlista
Fåglar
Grågås 1
Kanadagås 5
Enkelbeckasin 2-3 hördes (spelade senare)
Fiskmås 2 (rödlistad)
Gröngöling
Tornseglare (rödlistad)
Ladusvala
Forsärla
Sädesärla
Taltrast, sång
Björktrast (rödlistad)
Buskskvätta, sång (rödlistad)
Stjärtmes
Gransångare, sång
Trädgårdssångare, sång
Törnsångare, sång
Stare, sång (rödlistad)
Grönfink, sång (rödlistad)
Grönsiska, sång
Sävsparv, sång (rödlistad)
Amfibier och reptiler
Vanlig groda (yngel)
Mindre vattensalamander
Snok

Fiskar
Öring
Insekter
Citronfjäril
Mindre guldvinge
Smultronvisslare
Gökbi
Vialsandbi
Dagsländor (larver i dammen)
Trollsländor (larver i dammen)
Flicksländor (larver i dammen)
Dykare (fångade i dammen)
Stavliknande vattenskorpion (i dammen)
Svampar
Korkticka
Fnösketicka
Mossor
Fällmossa (signalart)
Blommande örter
Gråfibbla
Styvmorsviol
Backtrav
Svinrot (rödlistad)
Gökärt
Blodrot
Teveronik
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