ört- och gräsfloran. Skalbankarnas mosaiklandskap är som vackrast
i skiftet maj till juni då du har chans att se några av de 840 fjärils
arter, 430 kärlväxtarter och en lång rad signalarter och rödlistade
arter av svampar, mossor, parasitsteklar, skalbaggar och fåglar som
ryms i reservatet.

Naturvårdsarbetet och
den biologiska mångfalden

Det natursköna naturreservatet
Kuröds skalbankar är resultatet av ett
framgångsrikt naturvårdsarbete där
Bohusläns museum, Uddevalla kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland med intresse, entusiasm, kapital,
arbetskraft, tålamod och betesdjur
har skapat ett område med biologisk
mångfald.

För information om
Skalbanksmuseets öppet
tider samt guidningar
i naturreservatet kontakta
Bohusläns museum
0522-65   65   00.
På Youtube finns två klipp
där skalbankarna figurerar.
Sök på : »Nära havet vill jag
bo« och »Snäckskal«.
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Välkommen till
Skalbanksmuseet  !
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Världens största skalbankar

I Uddevallatrakten bildades världens största skalbankar för 10 000–
11 000 år sedan. Då stod inlandsisens front tvärs över södra Vänern.
Jordskorpan var rejält nedtryckt av den kilometertjocka isen och
därför höjde sig landytan snabbt efter isens avsmältning, minst 7
centimeter per år. Som högst nådde havsytan 145 meter över nuvarande havsnivå, eller nästan upp till toppen av Uddevallabrons
pyloner.
Vattenmassorna från den smältande isen forsade ut mot väster och
mynnade i ett kallt och salt ishav. Detta resulterade i kraftiga motströmmar av saltvatten som pressades under det utforsande smältvattnet, mot öster in i landet. Strömmarna förstärktes i de trånga
sunden vid nuvarande Uddevalla. Denna turbulenta havsmiljö var
den perfekta livsmiljön för både fastsittande och frisimmande marina djur. Växt- och djurplankton blev föda för musslor, havstulpaner,
sjöpungar, svampdjur, mossdjur och dessa blev föda för snäckor,

kräftdjur och fiskar. Sammanlagt bildades tjugotre skalbankar i
Uddevallatrakten med en samlad volym av en miljon kubikmeter.
De största bankarna bildades vid Porsen-Älje ( 20 meter höga ),
Bräcke-Kuröd ( 13 meter höga ), Samneröd och Kapelle.

Skalbankarnas
arktiska fauna

De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen
vid Bräcke, består till största delen av stenmusslan Hiatella arctica och jättehavstulpanen Chirona hammeri. Sammanlagt
har man funnit fossil av 103 marina ryggradslösa djurarter. De flesta
arter levde i ett ishav och bildades under en tidsrymd av 200–1 000
år. Åtskilliga fynd har också gjorts av marina däggdjur – främst
skelettdelar av vikaren, vår minsta sälart. Dessutom späckhuggare,
vitval, knölval, storsäl och isbjörn. Sveriges äldsta fågelben, från
ejdrar hittades 1969 i Samneröd skalbankar, med en beräknad ålder
av 10 700 år.

Skalbanksmuseet

I samband med att
Uddevalla stad firade sitt
femhundraårsjubileum, uppförde Uddevalla kommun
skalbanksmuseet – invigt av
Drottning Silvia den 26 augusti
1998. Muséet inrymmer samlingar från Bohusläns museum.
Du kan också se modeller och en animation producerad av SGU,
om inlandsisens avsmältning och landhöjningen. Den artrika
och kalkgynnade floran illustreras med vackra akvareller och den
mångfalden bland insekterna genom ett urval dag- och nattfjärilar.
Skalbankarnas brokiga kultur- och industrihistoria presenteras. Under några år på 1950- och 1960-talen kördes SM och VM i motocross
på Kurödsbankarna.

Naturreservatet
och skalbanksslingan

År 2010 bildades ett större sammanhängande naturreservat på drygt 40
hektar med namnet Kuröd, av tre
tidigare naturreservat. Hälften av
området är en naturskönt restaurerad hagmark.
Du upplever bäst naturlandskapet genom den markerade leden
»Skalbanksslingan« – omkring 2 kilometer. Den löper parallellt
från muséet med Bohusleden ( markerad med Skalbanksmuseets
logga, en röd platta ). Du passerar ett antal informationsskyltar som
handlar om bankarnas bildningshistoria, om von Linnés besök på
platsen, om de 11 000 år gamla boplatserna från jägarstenåldern
med mera. Slingan löper sedan upp till den magnifika utsikten
från Kurödsbergen, och på dess sydsluttningar finns den artrikaste

