Välkommen att vandra ”den gröna slingan”
Vandringsslingan börjar och slutar vid Ekologiska
forskningsstationen/Porten till Alvaret. Den är ca 2km lång och tar
ca en timme att gå.
Du kommer att passera
en våtmark, betesängar, alvarmark med gamla stenbrott,
Skogsbybrottet som avsattes till allmänt stenbrott när
”djurgårsinrättningen” upphörde år 1801. Vidare finns i området ett
gravfält från järnåldern. Från Blåsås (rastplatsen) har man, mot
öster utblick över Skogsby alvar som är det nordvästra hörnet av
Stora Alvaret, och västerut är det en milsvid utsikt över kustslätten
och Kalmarsund. “Offerstenen” är ett gråstensblock, som är upplagd
på tre mindre stenar och på stenens ovansida finns en rund,
urknackad fördjupning, en s.k. skålgrop.
Du kommer också att passera gravhögar, en hög, en rund stensättning
samt en rektangulär stenkrets, som består av fyra resta hörnstenar
m.m.
Det öländska landskapet har formats av människan under årtusenden.
Sedan stenåldern har markanvändningen inte förändrats mycket den har varit kontinuerlig med åker, äng och betesmark. Under
medeltiden var åkermarken gemensam. Boskapsskötsel dominerade
och ängsmarken var mycket större än åkerarealen.
Vid jordreformerna under 1800-talet fördelades jorden mellan byns
gårdar. Dessa markeras i dag i landskapet i form av raka murar i
ägogränserna. Längs landborgen ligger stora koncentrationer av
fornlämningar från förhistorisk tid. På åkermark uppe vid Blåsås har
ett gravfält delvis blivit undersökt och man har gjort fynd av
keramik som dateras till romersk järnålder.
I västsluttning nedanför landborgskanten, har man i åkermarken
hittat sydskandinavisk slagen flinta, bl.a. ett slipat yxfragment.
Boplatsområdet har daterats till yngre stenålder.

Vandringsslingan ligger på gränsen mellan ett tjockare moränlager
och det flacka alvarets tunna jordtäcke. Jordarten består i huvudsak
av leriga moräner vilket bl.a. gjort området till en intensiv
jordbruksbygd. Nedanför landborgen utbreder sig en bred kustslätt.
Alvarmarken kännetecknas av ett tunt jordtäcke, kraftigt växlande
vattentillgång, hårt klimat och en specialiserad växt- och djurvärld.
Alvarets vidsträckta, öppna marker är en värdefull miljö för många
fåglar och har också ett rikt insektsliv.
En medelsvår vandring, bra skodon rekommenderas.
Tänk på att inte beträda åkermark, gå därför i kanten!
Följ blågrön markering och läs gärna skyltarna.

Från Asken till Blåsås

