Närnaturen i Bollebygd
-en plats att uppleva och upptäcka

Dalgångar, vatten och sand

Närnatur

Odens Väg, Höga

Nolåns dalgång

Sånglärkan är en av de
tidigaste vårfåglarna som
sträcker norrut i Nolåns
dalgång. Lite senare under
våren sträcker tusentals
andra flyttfåglar norrut längs
dalgången som är en ”fåglarnas motorväg”.

Bollebygds tätort ligger mycket vackert på en höjd
mellan Nolåns och Söråns dalgångar. På gångavstånd från tätorten finns åar, skogar, ängar och
jordbruksmark.
Grundvattnet, som pumpas upp till dricksvatten
vid Backa, är rent och känt för sin goda smak. Det
är de mäktiga sandlagren i dalgångarna, där åarna
under årtusendena grävt sig ner, som är förutsättningen för det fina vattnet.
Åarna och de sandiga lättbrukade jordarna gjorde
säkert Bollebygd till en plats med särskilt goda förutsättnigar för de första bosättarna för många tusen år sedan. Naturen är
lika viktig för oss idag!
Det finns mycket att
uppleva i naturen i och
runt Bollebygd. Med
denna broschyr hoppas
vi att din nyfikenhet och
upptäckarlust väcks.

Nolåns dagång sedd från Erikstorp

Närnatur är den natur som vi dagligen ser utanför
vårt köksfönster, på väg till skola eller arbete, och
på fritidens promenad eller lek.
I Bollebygd finns gott om naturområden. Här
finns gräsytor och lövdungar intill husen, parker,
gång- och cykelvägar, stigar och täta träddungar
som inbjuder till lek. Variationen är viktig för att
passa olika intressen och olika åldrar.
Här kan vi lära känna naturen och stifta bekantskap med dess olika invånare som t ex staren,
gröngölingen, fjärilarna, humlorna och gökärten.
Genom rätt åtgärder går det
att skapa både fina miljöer för
människor och en artrik natur.
På en äng som slås på sensommaren trivs mängder med
ängsblommor, fjärilar, bin och
skalbaggar. Ett ihåligt träd som
får stå kvar blir bostad för stare,
blåmes eller nötväcka.

Gångväg vid Sörgården

Åarna:

Sörån....

Sörån söder om hembygdsgården

Kungsfiskare

Forsärla

Nolån vid Bollebygdskolan

Rent vatten ger förutsättningar för liv.
Vattendrag har i alla tider attraherat människor
och djur. Här fanns god tillgång till föda för
stenåldersjägarna. Även idag njuter vi av det
porlande vattnet och fågelsången vid ån.

rådena längs åarna har varit viktiga slåtterängar som gett goda skördar. Vattenkraften
har utnyttjats och i Sörån och Nolån har det
legat flera sågverk. Åarna har även använts för
flottning av virke till sågarna.

I Sörån kan den storvuxna lygneröringen
vandra upp för att leka. Här finns också den
numera hotade flodpärlmusslan, som kan bli
över 200 år gammal. Ett myller av sländor av
olika slag kläcks från åns vatten.

Samtidigt har dammar och rensningar av
åbottnar hindrat öringens vandring och
skadat reproduktionen. Ett steg i
att återskapa vandringsvägarna
skedde 2005 då en damm
revs i Sörån vid Grönkullen.

I Nolån och Sörån häckar forsärla och strömstare, och har man tur kan man få se åarnas
juvel, kungsfiskaren, blixtra förbi.
Vattendragen har betytt mycket för människan
under historien. De flacka översvämningsomFlädervänderot

.... och Nolån

Lygneröring

Blå jungfruslända (hona)

Exempel på närnatur

Åmiljöer

Bäckraviner

17. En grävd damm vid Bollebygdskolan med åkergroda,
vanlig groda och vanlig padda.
18. Stora och Lilla Varpåsatjärn.
Öppna vattenytor med grodor
och vattensalamandrar samt
fastare mark med bl a hjortron.

19. Lövbevuxen bäckravin vid Erikstorp.
20. Lövbevuxen bäckravin vid Bollebygdskolan.
Töllsjö →

Dammar/våtmarker

Sumpskogar
21. Alsumpskog längs bäck vid Bollebygdskolan där mindre hackspett trivs.

Parker

Gaddenskolan

22. Park vid Biblioteket och Tingshuset.

ERIKSTORP

0

1. Strömmande sträcka av Nolån längs Töllsjövägen och Bollebygdskolan som lämpar sig för
öring.
2. Lugnflytande sträcka av Sörån med urskogskänsla. Nås lättast från hembygdsgården.
3. Längs vägen finns ett fint strömmande parti
av Sörån.
4. Skogsområde i brant sluttning mot Sörån. Nås
från gamla Rv 40. Promenadväg söder om ån.
5. Ett mycket vackert kvillområde (ån delar upp
sig). Nås från promenadvägen i söder.
6. Restaurerad forssträcka vid Grönkullen efter
utrivning av damm. Utsiktsplats.
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Ängar
7. En sandig sluttning med bl a backsippor och
guldsandbin.
8. Ängsmarker längs Sörån med bl a smörbollar,
grönvit nattviol och guldsandbi.
9. Rester av ängsmark med bl a svinrot.
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10. Stort ekområde söder om hembygdsgården.
I öster skog och i väster mer öppen hagmark
med bl a slåttergubbe.
11. En sluttning med ekar och utsikt över Nolåns
dalgång. Lite ängsväxter som svinrot finns.
12. Gamla ekar längs Ekedalsvägen.
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13. En lövbevuxen kulle med
någon äldre ek vid Bollebygdskolan. En promenadstig går längs Nolån.
14. Hög svårtillgänglig
erosionsbrant och ravin
med ”orörd” skog.
15. En sydsluttning med lövskog och några äldre ekar.
16. Lövdunge som genomkorsas av stigar.
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Ängar - en länk till historien

Ekar - jättar som behöver vård
De vidkroniga ekarna som står i
Bollebygd har vuxit upp i ett öppet
kulturlandskap. När sedan landskapet vuxit igen och andra träd
växer upp i kronan dör ekens
grenar och i värsta fall hela trädet.
Därför behöver man hålla öppet
runt dessa ståtliga träd.

Ängsvädd och guldsandbi
Backtimjan

Violettkantad guldvinge

För 100 år sedan bestod Bollebygd av odlingsmarker med blomsterrika ängar. På de sandiga
markerna blommade rikligt med bl a backsippor, backtimjan och ängsvädd. Nattens
ljudkuliss bestod av mjukt joddlande trädlärkor,
surrande nattskärror och snärpande kornknarrar. Små rester av detta landskap, som kanske betats och slagits med en obruten 1000-årig
historia, finns faktiskt kvar i Bollebygd.
Som ett bevis på markernas historia och höga
värde finns det numera mycket sällynta guldsandbiet kvar i några små områden. Detta är en
av de få kända lokalerna i Västergötland. Arten
behöver sandig mark där den gräver ut sitt bo
och blomrika områden med mycket ängsvädd,
som är den enda blomma biet söker föda i.

De äldsta ekarna i Bollebygd är
troligen över 200 år. De växte upp
i slutet av 1700-talet och har ändå
bara kommit upp i yngre medelåldern!
Eken är vårt artrikaste träd och är
bostad för hundratals olika arter.
Artrikedomen ökar med åldern. I
en gammal ihålig ek växer många
svampar. Här bor fåglar samt en
mängd arter av vedlevande skalbaggar och andra insekter. På
barken växer lavar och mossor, och
på bladen lever fjärilslarver.

Gammal ek söder om Bollebygdskolan

Det finns alltså många anledningar
att vara rädd om en gammal ek!
Fyrbandad blombock

Många andra numera ovanliga arter finns i området som bl a violettkantad guldvinge, väddsandbi, törnskata och trädlärka.
För att den stora artrikedomen av blommor
och insekter ska finnas kvar krävs att markerna
hävdas. Ängarna får inte heller gödslas eftersom
det snabbt slår ut en stor del av ängsväxterna.
Slåttergubbe

Silverlav

Svavelticka på ek

Skogsdungar och lekplatser

Dammar och våtmarker
- en dold värld att upptäcka
Under vattenytan finns en dold värld som
är okänd för många. Med håv och spann
kan man gå på en spännande upptäcktsfärd. I vattnet finns märkliga kryp som
ryggsimmare, dykare, vattenskorpioner och
klodyvlar.

Ängstrollslända

På våren bjuder dammen på ett skådespel i
miniatyr. Om man smyger fram kan man få
höra en sjudande konsert från vanlig groda,
åkergroda och vanlig padda.
På sommaren kryssar en
ålderdomlig skapelse fram
över vattenytan. Trollsländan sägs ha sett ungefär
likadan ut i 300 miljoner
år!

Mindre hackspett

Ravinskog vid Bollebygdskolan

Skogsdungarna är spännande världar att utforska och en plats där det ofta byggs kojor.
Här blommar vitsipporna på våren, fåglarna
sjunger och har man tur kanske man kan se
den näpna hasselmusen klättra i skogsbrynets buskar.

Dammar och våtmarker
är värdefulla skafferier för
fåglar och fladdermöss
som äter av de insekter
som kläcks från vattnet.

Hasselmus

Vanlig groda

Missne

Blåmes

Vitsippor vid Erikstorp

Bollebygds bibliotek

Promenader och utflykter
Stig längs Nolån

Både i och runt
Bollebygd finns
många omtyckta
promenadvägar med
varierande svårighetsgrad. Leta upp
din favoritslinga där
du kan följa årstidernas växlingar!

Läs mer
Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering och förslag till skötsel.
Byggnads- och miljöförvaltningen, Bollebygds kommun, www.bollebygd.se
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I Bollebygd finns en del
parkmiljöer där man
kan koppla av. Träden är
viktiga på många sätt. De
bidrar med variation och
en inramning till olika miljöer. De ger också skugga,
renar luften och skapar
ett behagligt klimat. Äldre
ädellövträd är dessutom
värdefulla för många olika
lavar och i trädens hålrum
lever larver av exempelvis
olika blomflugor.
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