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ÅLGÅRDA
Naturvärde: BZLK, Klass II.
Omfattning: Lövskogar vid Ålgårda.
Kommundel: 5 Fjärås.
Areal: 50 ha.
Beskrivning

Området omfattar sluttningszonerna på ömse sidor av Sundsjön i dess västra
del. Sydsluttningen norr om sjön reser sig i form av ett nästan tvärbrant
klippstup ca 80 meter över sjöytan. En smal, blockig zon vid stranden är
bevuxen med blandskog av ek tillsammans med tall, gran och bok. I buskskiktet finns hassel med inslag av berberis och olvon. I väster blir sluttningen
mindre dramatisk med terrassvis utformad stigning, med en bäckdäld i
centrum. Här finns vidkroniga ekar tillsammans med tall, bok, björk och
gran, i buskskiktet förekommer kaprifol, hassel, apel och olvon. Skogen är
bitvis vildvuxen med orörd prägel.
Sluttningen på Ålgårdasidan i söder har svag lutning och är bevuxen med
ädellövskog, som domineras av mestadels ganska grov och gammal ek.
Några stora döda ekar står kvar på rot som torrträd. Inslag finns av bl a
bok som ofta kommer underifrån, gammal tall, enstaka risgranar m m. I
buskskiktet finns hassel och brakved. Markvegetationen är delvis av lågörttyp med harsyra, skogsviol, lundgröe m m, delvis av ristyp. Sluttningen
har tyvärr nyligen gallrats. I sluttningen mot sjön strax öster om Ålgårda
finns en mindre hagmark med ekar och pelarformade enar, som växer över
torräng och rished. Objektet utgör en del av riksintresset för friluftsliv nr
FN4 Lygnern-Rolfsån.
Bedömning

Sluttningszonerna har stora landskapliga värden, området kompletterar på
så sätt objekt 53 "Område kring Stensjön". Den ekdominerade naturskogen
har också stor betydelse för flora och fauna och för friluftslivet.
Fauna och flora är ofullständigt kända, varför området bör inventeras närmare. I avvaktan på detta bör eventuellt skogsbruk bedrivas med varsamhet.
Omvandling av löv- och blandskog till barrskog bör undvikas.
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