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Ridstigen tar dig ut i blåbärsskogen.

Sällsynta fjärilar och travande hästar
I Tahult finns en ridstig som slingrar sig fram i
barrskogen och löper i kanten av mossar. Missa inte skönhetsupplevelsen av blommande
gula myrliljor och rosablommande klockljung
under sensommaren. Naturens färgkombinationer skär sig aldrig.

Tahult är en gammal jordbruksbygd med om
fattande hästverksamhet på gårdarna. Där har
en tre kilometer lång ridstig anlagts. Den går
genom gran- och tallskog, där det också finns
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björk och en. På mossarna växer den bomullsliknande tuvullen som blommar i maj. Du är
välkommen både till häst och till fots.
Området är rikt på svamp och bär. Njut
också av fågelsången och kanske har du turen
att få syn på ett rådjur eller en älg.
Flitiga och lättlurade myror

Sakta gärna farten och leta efter den sällsynta
och fridlysta klockgentianan och alkonblåvingen vid Haketjärns stränder. Klockgentianan är en flerårig ört som blommar med stora
blå klockor på sensommaren. För att fröna ska
gro behövs öppen jord.
Området är unikt i världen för det finns få
platser där fjärilen alkonblåvinge fortfarande
finns kvar i livskraftiga bestånd.
Klockgentianan är en livsnödvändighet för
fjärilen. Den lägger sina ägg enbart på klock-

gentianan. När äggen kläckts stannar larverna
där i några veckor. Efter att de ömsat skinn för
sista gången faller de ner och inväntar myror
som bär hem dem. Fjärilslarverna utsöndrar
feromoner, som får myrorna att mata och vårda
dem som om de vore myrlarver. Larverna lever
tio månader i myrkolonins larvkammare innan
de förpuppas och flyger ut på sina fjärilsvingar.
Ruskig död för forna tiders vargar

Utmed den gamla stigen som förr ledde in till
byn finns en varggrop som troligen är från
-talet. Där skulle den hungriga vargen
fångas innan den fick tag på tamdjur eller
höns. Man grävde en grop och försedde den
med spetsiga pålar i botten. Hålet täcktes med
grenar och ris och mitt på agnade man med
en bit kött. n
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Området ligger inom gång- och cykelavstånd
från Landvetter och Tahult.
Åk kollektivt Ta buss till Uppegårdsvägen
eller Västergårdsvägen. Promenera till ridstigen eller någon annan stig som leder in i
området.

Eko från förr
Åk bil Kör norrut mot Partille från Rv  40, avfart
75. Sväng höger mot Tahult. Någon särskild
parkeringsplats finns inte.

Resterna av en kvarn och flera kvarnstenar
finns i bäcken mot Haketjärn. En kvarndamm
bildades genom att mossen i närheten dämdes upp och med det vattnet drevs kvarnen.

Alkonblåvingen lägger ägg på klockgentianan och överlåter larvskötseln till myror.
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Alkonblåvinge

Klockgentiana med ägg
från alkonblåvinge.
Fakta
Norrut finns barrskog och mossområden till Haketjärn där gränsen för Partille kommun går. Ridstigen i Tahult har
förverkligats av Härryda kommun och
markägare med stöd av statliga bidrag
för kommunal och lokal naturvård.

Området kring Maderna och Haketjärn är
livsavgörande för alkonblåvingens fortlevnad. Maderna ingår i EUs nätverk av
skyddade områden, Natura 2000. Länsstyrelsen utreder om ett naturreservat
ska bildas.

Tänk på

Visste du att?

Framkomlighet

Älgjakten börjar i mitten av oktober −
använd gärna reflexväst för säkerhets
skull – särskilt när du sitter till häst.

Alkonblåvinge är Västergötlands landskapsinsekt.
Vintertid kommer ibland rapporter
om enstaka vargar som vandrar genom
kommunen.

Den tre kilometer långa ridstigen slingrar
sig genom området. Den är även lätt att
promenera eller jogga på. Informationstavla för ridstigen i Tahult och dess omgivningar finns.
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