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Berggrund
Hallands Väderös berggrund består, liksom de skånska horstarnas, av ådergnejs och insprängda
partier av gnejsgraniterna tonalit och granodiorit. Utmed stränderna i nordöst är gnejsen vackert
röd. Om öns geologi kan man läsa i "Beskrivning till berggrundskartan Halmstad SV", SGU,
1987 av Hugo Wikman och Jan Bergström.
Norra delen av ön överkorsas av två diabasgångar, en bredare och en smalare, med sträckning
SÖ - NV. Den breda går från Saltpannan i Sandhamn till Bagganäsan vid fyren. Den smalare går
parallellt med denna lite längre norrut.
Diabasgångarna korsas i nästan rät vinkel av ett amfibolitstråk från Stora Tånge till Getaryggen.
Diabas och amfibolit är mörka, basiska bergarter, som ger mer näring till växterna på marken
över dem och därför blir floran annorlunda i dessa stråk.

Saltpannan är ett skär, som liknar en udde i havet. Berggrunden är svartbrun diabas. Det gula är
orangelavar av släktet Caloplaca och högst upp av den saltkänsligare vägglaven Xanthoria
parietina. Närmast vattenlinjen trivs den svarta saltlaven Verrucaria maura och kolonier av
svartbältesbakterien Calothrix. De senare blir såphala när de är våta.
Diabasgången går tvärs genom ön och dyker upp i norra kanten av Bagganäsan där fotot med
badande människor är taget. Gränsen mellan den av gråaktiga lavar beväxta gnejsen (tonalit)
och den brunvittrade diabasen är tydlig. Runt Tångakärret sticker diabasblock upp ur marken på
några ställen. Mot sydöst fortsätter diabasgången under havsbottnen in på Bjärehalvön.
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↑ Ön från nordväst. Foto: Lars Bygdemark.
Fotot säljs som vykort på Väderökaféet utan linjer.
↑ Såhär ser Väderön ut på bergrundskartan Halmstad SV i skala 1:50 000.
Ön är 3 km lång i verkligheten och är då
6 cm på kartan. Beskrivning medföljer.
Violett:
Stora diabasgången från Saltpannan till Bagganäsan med fyren.
Mörkgrönt: Amfibolitgången från Stora Tånge till Getaryggen.
På fotona på föregående sida är det de båda ändarna på den violetta linjen som visas.

↑ Diabasgången sedd från havet i öster. Den
kan följas upp på stranden, där den har vittrat
till en ”ränna” i den omgivande gnejsen.
Lilla Oahallen från söder. Den röda gnejsen är längst ner
beväxt med svart saltlav. I förgrunden en gång av diabas
med många lösa block.
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Geologiutfärd på ön 20 september 1997 under ledning av geologen Leif Carserud,
sittande på huk längst fram på bilden. På Stora Tånges västsida visade Leif...

...klotvittring i amfibolit (metabasit). Foto: 1997-09-20.
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Landformer
Öns topografi präglas ön av slingrande Litorinavallar, som Tapeshavet svallade upp för
6000 år sedan, när landisen smälte bort. Vallarnas ås ligger 10-12 meter över den nutida
havsytan. Oa-dammen har enligt borrprover och pollenanalyser varit en sötvattenpöl sedan ön
steg ur havet. Den inneslöts av två Littorinavallar. Även Hälledammen kan ha varit invallad
men övriga våtmarker låg utanför strandvallarna. På dessa vallar satt en gång stenåldersfolket
och knackade flinta, när de vistades på ön under fiskesäsongen. Om detta kan man läsa i boken
Hallands Väderö - naturen och historien av Urban Ekstam med illustrationer av Nils Forshed..

En handskiss på en karta med höjdkurvor visar hur Litorinavallen slingrar sig över
Väderön mellan 10 och 12 meter över nuvarande havsyta.
Det gröna på kartan var land och det röda själva strandvallen, som havet svallade upp.
För 6000 år sedan fanns det ett par större och några mindre öar. På många ställen på
Väderön är vallen mycket tydlig och många stigar går uppe på den.
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"Motorvägen" från Sandhamn till fyren går uppe på Litorinavallen. Vid kröken bortom
personerna anknyter en vall från vänster, där Liggande linden står. Tillsammans bildar de
en gemensam bred vall, uppkastad av havet från både norr och söder, idag med kärr på
båda sidor om ett smalt näs. Tångakärret i norr och Pärlkärret i söder syns som mörka
partier på kartan ovan.
Vanlig strandsnäcka, Littorina littorea fanns i Östersjön när vallarna bildades, vilket
antyder att Östersjön då (för 4000-7000 år sedan) var saltare än idag. Snäckan finns nu
bara i södra Östersjön till Rügen men är mycket vanlig på Hallands Väderös stränder
tillsammans med den något mindre levandefödande strandsnäckan, L. saxatilis och
trubbiga strandsnäckor, som är uppdelade på två arter, som båda kryper på tång,
L. obtusata och L. fabilis. Studera dem på www.vattenkikaren.gu.se/fakta/fakta.html.

Alla fyra arterna varierar mycket i färg och storlek.

Bild från Wikipedia.

Vanlig strandsnäcka blir upp till 3 cm i Nordsjön
men sällan mer än 1 cm på Hallands Väderö.

