Ekliderna
är ett skogsreservat bestående av äldre barrskog med inslag av ek, vilket förklarar namnet. Runt
sjöarna växer gammal tallskog blandat med myrmarker, fukthedar och hällmarker. Terrängen är
kuperad och förutom sjön Gravlången finns några mindre tjärnar i området.
Sevärt: Naturskogen, ekskogen, stupen, tjärnarna, flodpärlmusslorna i Råttån, floran.

Bottenlösen

Större hackspett

Fönsterlav

Vägen från Heden in till reservatsparkeringen är inte gjord för fordon med låg markfrigång. Stadsjeep lämplig för en gångs skull!
Denna parkering och parkeringen vid Ryksdamm är liten och rymmer ca två bilar vardera.

Reservatet Ekliderna är  ca  80  ha  stort  och  består  av  ett  höjdparti  som  sluttar  kraftigt  både  från  norr  och  från  söder.  Uppe  på  höjdplatån  ligger  
sjön Gravlången och några små tjärnar omgivna av mossmarker, fukthedar och hällmarker. Här dominerar äldre barrskog, främst tall.
I sydsluttningen finns flera mäktiga branter och här växer också den ekskog, som gett reservatet dess namn. Det förekommer en del kraftiga
ekar,  men  vanligare  är  en  mindre  grov  ”hedekskog”.  Den  närliggande  gården  har  det  passande  namnet  Ekliden.
I söder leder en skogsbilväg genom området och jämsides med denna flyter Råttån. I ån finns fortfarande ett relativt stort bestånd av den
utrotningshotade  flodpärlmusslan.  Här  finns  också  reservatets  enda  ”skönhetsfläck”,  ett  mindre  hygge.

Ett mindre granbarkborreangrepp

Ormvråken är vår vanligaste rovfågel

Stjärtmes

Mindre hackspett

Strax  norr  om  skogsbilvägen  löper  ett  stråk  av  grönsten  i  öst-västlig  riktning.  Grönsten  kallas  populärt  en  slags  lättvittrad gnejs med
inslag av bl.a. kalk, som långsamt fälls ut i marken, vilket gör floran mindre trivial. Här växer t.ex. svartbräken, blåsippor, kungsmynta
och berberis inne i skogen.
Bland  övriga  växter  kan  nämnas  den  lilla  skogsorkidén  knärot  som  trivs  i  gammelskogen  och  några  mindre  förekomster  av  fönsterlav
på hällmarkerna. Den har här en av sina sydligaste utposter i vårt land.
I Lilla Iglekärr finns ett mindre bestånd av gotlandsag. På fukthedarna och i mosskanterna kan man få njuta av den senblommande
klockgentianan. I sumpskogen nära Råttån växer en litet bestånd med skavfräken.
Ett  stort  antal  rödlistade  arter,  framförallt  bland  lavar  och  svampar,  har  påträffats  i  området:  blåtryffel,  grynig  lundlav,  mjölig knopplav
och stor knopplav.
Bland  fåglarna  kan  nämnas  bivråk,  ormvråk,  orre,  tjäder,  nattskärra  och  stjärtmes.  Det  stora  antalet  lågor  och  torrakor  gynnar större och
mindre hackspett, gröngöling och spillkråka.

Den lilla ormbunken svartbräken gynnas av kalk

Knärotens vintergröna blad
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