Vandringsled Station Linné t&r, 3 km
Vandringsslingan börjar och slutar vid Station Linné (1). Det är en medellätt, ca 3 km lång naturstig
som tar ca en timme att gå. Bra skodon rekommenderas. Håll dig i möjligaste mån på stigen!
Markeringar finns och stigen är tydlig så tillsammans med noterna i denna text ska det inte vara några
problem att hitta runt.
(1) Start: Följ grusvägen som leder upp till Station Linné ca 400 meter österut (passera det stora päronträdet
på vägens högra sida med ca 50 m). Ta av till vänster genom öppningen i stenmuren, tvära över åkern i
nordostlig riktning, gå över nästa stenmur och du är nu inne på ”diversitetsängen” (2).
(2) Diversitetsängen är mycket artrik, men hyser även några järnålderslämningar i form av husgrunder. Stigen
fortsätter ner till ängens nordöstra hörn där ytterligare en stenmur passeras. Slingrande tar sig sedan stigen
vidare ca 200 m innan man kommer fram till Gamla Skogsby (3), en 1500 år gammal järnåldersby!
(3) Gamla Skogsby. Här ligger åtminstone tio husgrunder från järnåldern dolda. Bland dessa en av vad som
anses har varit en av nordeuropas största hövdingehallar! Det som ser ut som resterna av en fägata är med
andra ord långsidorna på den 47 m långa byggnaden! Hittar du den? (Efter ytterligare ca 200 m, efter
stättan, finns en skylt uppsatt som berättar mer om denna unika lämning)
(4) Slåtteräng med hamlade träd. Ängarna och träden sköts av en lokal, ideell förening som på detta sätt bidrar
till att hålla gamla seder vid liv samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden på ett avgörande vis!
En perfekt plats att avnjuta en picknick i det fria, men glöm inte att ta med eventuellt skräp hem.
(5) Följ stigen fram till nästa slåtteräng. Där tar du vänster och går igenom hela ängen. Fortsätt 20 m in i
ädellövskogen innan du tar stigen till höger upp på dikeskanten, ytterligare 20 m bort. Följ kanalen ca
200 m tills du kommer ut på nästa ängskant. Följ denna ca 30 m och ta sedan in till vänster genom
öppningen i stenmuren och in i Mittlandsskogen. Längs hela sträckningen som beskrivs under denna punkt
finns stora mängder vinbergssnäckor (Helix pomatia), så gå försiktigt!
(6) Du är nu återigen i Mittlandsskogen, en av landets allra artrikaste miljöer. Just här går du längs ett mer än
15 km långt, handgrävt dike som anlades under mellankrigsåren. Det börjar vid kanten på Stora Alvaret
och rinner ut i Östersjön norr om Gårdby. Kanalen ger med sitt vatten det redan artrika området en än
högre mångfald av såväl djur som växter!
Följ stigen ca 300 m till skogen öppnar upp sig och du kommer ut på nästa åker.
(7) Odlingsåker. Vissa år odlas här lucern eller klöver – växter som när de blommar lockar till sig
enorma mängder insekter. Även längs stenmuren brukar det surra ordentligt under soliga dagar.
Följ åkerskanten ca 200 m, fram till stättan som du går över. Fortsätt 20 m rakt fram längs stenmuren
till nästa stätta och gå över också den.
Eller: Genväg (500 m närmre). Runda det stora stenröset så snart du kommit ut ur Mittlandsskogen.
Följ åkerkanten/stigen tillbaka till Station Linné.
(8) Du är nu i närheten av Stora Alvarets allra nordligaste kant: ett område som hyser en mycket speciell flora
och fauna med en mängd av för Sverige unika arter. Orkidéblomningen i maj månad är världsberömd! De
öländska korna som betar här under sommarhalvåret kan ibland upplevas som lite väl nyfikna, men om du
ignorerar dem så tröttnar de snart. Betesdriften är nödvändig för att förhindra igenbuskning.
Följ stenmuren 1 km längs fältets norra kant, tills du kommer fram till ännu en stätta. Gå över här.
(9) Tag till vänster direkt efter stättan och följ stigen tillbaka till Station Linné. Den ca 100 m långa sträckan
från stättan och alvarkanten till stationstomten kantas av ett slånbuskage, mängder med örter och buskar
och öster om stigen, närmast stationstomten, finns till och med en vät. Så trots att det bara rör sig om en
100 m lång sträcka med väldigt påverkad natur, så är området väldigt artrik.
(1) Tillbaka på Station Linné – hoppas du haft en trevlig stund!

