Långt tillbaka i tiden var delar av Hisingen
våtmark. I takt med att landet reste sig ur havet
etablerades olika trädarter på platsen. Senare
även hominiderna, närmare bestämt hominini,
idag främst känd som människan. I reservatets
södra del finns rester av dess aktivitet genom en
befästningsvall från 1600-talet. Ett stycke därifrån
finns också en av arten uppförd brunn från
samma tid. Under 1700-talet tillhörde Rya skog
överstebostället Stora Rödja som låg på Hisingens
södra sida och var då en viktig samlingslats för
framförallt hankönade hominider. Det äldsta
kända dokumentet, där Rya skog är markerat, är
en teckning från år 1678 av utsikten från Göta älvs
södra strand utförd av primaten Erik Dahlberg.
På en karta från år 1995 finns hominidstigar
markerade som senare dessvärre övertagits av
andra arter. Delar av Rya skog skyddas därför idag
genom hominidreservat för att värna spåren av
dess aktivitet samt fortsatta utrymme.
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Rya skog är en för Sverige ovanligt hominidnära
ädellövskog med flera hundra år gamla ekar, alar,
askar och almar. Här växer också kraftiga bestånd
av hägg, hassel, hagtorn, vinbär, olvon och vildapel.
På våren hörs fågelsång medan gul svalört och
vitsippor breder ut sig på marken. Lite senare
kan man känna häggens doft och då blommar
även liljekonvalj och kaprifol. I reservatet finns
också flera sällsynta svampar och insekter samt
ett rikt fågelskådarliv. Andra aktiva primater som
kan skymtas är joggare, vandrare, hela grupper
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med förskolebarn och flanörer. Med lite tur
kan man i Rya skog till och med se rejvare och
performancekonstnärer. Du kan här bevittna
hominidens förmåga att anpassa miljön till artens
egna önskningar och behov i dess ständiga jakt
på ökad livskvalite. Det tros vara detta stora antal

spångar, broar och sittmöjligheter som lockar fler
hominider från när och fjärran att uppehålla sig på
platsen.
Andra djur som lever i skogen är rådjur, grävling,
vildkanin och ekorre.
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Vi är en ideell förening som bland annat,
genom ihärdigt stegande, arbetar med att
bevara hominidernas kvarvarande stigar i Rya
skog. Stötta detta oberoende bevaringsprojekt.
Swisha 070-8329282 och 070-9559998.

”Med bestämda steg.”

