In i djungeln
26 maj 2016
Hördalen 1000-1200
Guide: Margareta Ekman Svensk
Neråt Vallda ligger ett naturreservat som
man ska besöka i vårens tid, när det är som
allra mest fullvuxet och fågelsången flödar.
Hördalen eller Vallda dalar är en smal dalgång som går ner till havet söder om Särö.
Margareta hade inbjudit oss, det var som att
gå in i en sannskyldig djungel, i stark kontrast med den golfbana som ligger bredvid.
Vi vandrade ner till havet bland de gamla
ekarna, av vilka några ska vara mer än 500
år - betydligt mer än vad som finns närmare
Göteborg där vägar och hus röjt undan en
del gammelskog. Mitt i dalen ligger ett
alkärr.

Dalen har tidigare använts som slåtteräng
med bete i vissa partier. Detta öppethållande har möjliggjort för de gamla ekarna att
utveckla sina magnifika kronor. Solljuset når
marken i den glesa skogen vilket ger rik örtflora, på våren blommar blåsippa, gullviva,
skogsbingel och liljekonvalj.
Trots tiden på dagen var det en del fågelsång, större hackspett matade ungar i bo
och vi fann ett bofinkbo, nedrasat. Undersöker man Artportalen ser man att här ses en
del, bland annat ses kattuggla regelbundet
vilket man kan förstå när man ser alla flerhundraåriga gamla ekar. Mindre hackspett,
ormvråk och stenknäck finns här också.
Arter: Blåmes 1, Bofink 6, Gransångare 3,
Grönsångare 3, Gärdsmyg 5, Kaja 2, Koltrast 3,
Kråka 2, Lövsångare 3, Ormvråk 2, Rödhake 2,
Skata 1, Större hackspett 1, Svarthätta 4 =
33/14

Extremt tätvuxet, sådant man inte ser på så många ställen nu för tiden.

Någon fann ett bofinkbo på stigen, plockades upp, sattes att posera; syns knappt!

En aurorafjäril visade villigt upp sig.

Slemsvamp, myxomyceten trollsmör vill jag
minnas att detta var. Någon däremot?

Hackspetten hade nu ganska bråda dagar.

Som så ofta förr blev denna vandring i viss
mån kulturhistorisk. Vi intog vår lunch vid
resterna av Prästens hälsokälla.

Frossört kom vi fram till att detta var, Scutellaria galericulata. Liten, vacker och blå.

