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I Dröstorps naturreservat möter besökaren Stora alvarets topogra-
fiskt mest varierade delar, många geologiskt intressanta fenomen 

och ett mycket rikt växt- och djurliv. 

AlVArVAndring
Att promenera från Skarpa Alby 
längs den  slingrande alvarvägen 
ut mot Dröstorps ödeby i maj när 
St Pers nycklar, Adam och Eva och 
mandelblommor står i blom och 
sånglärkans drillande ljuder över 
det både ödsliga och sköna land-
skapet är en sällsam upplevelse.    
Väster om  Skarpa Alby är land-
skapet flackt, längre västerut höjer 
sig terrängen upp mot ett system av 
kalkstensklintar och terasser.

18 dröstorp 
– en alvarupplevelse

geologisKA fenomen 
I närheten av bronsåldersröset Torn-
rör finns karstsprickor, doliner, stora 
öppna hällområden samt jordar med 
uppfrysningsfenomen. Här rinner 
också flera kristallklara källor upp 
i dagen. De s.k. karstsprickorna 
uppstår genom kemisk vittring och 
kan även bilda hålrum i kalkberg-
grunden. Ibland kan taket i dessa 
hålrum störta in, vilket resulterar i en 
grop i markytan, en så kallad dolin. 
Den mest kända dolinen i området är 
Prästgropen.

Blommande axveronika, Skarpa Alby. 

I karstsprickorna trivs bl.a. svartbräken 
och den sällsynta klipplöken.
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fAKTA
storlek: 912 ha
beslutsår: 1998
syfte: att bevara det unika betesbero
ende alvarlandskapet med sin speciella 
flora och fauna, synliggöra kulturläm
ningar samt ge allmänheten möjlighet att 
uppleva värdena. Området ingår i EU:s 
ekologiska nätverk av skyddade områ
den, Natura 2000.

hiTTA hiT
Stora Alvarets nordöstra hörn. Parkering 
och information finns i Skarpa Alby. 
Vägen mot Skarpa Alby  tar av precis 
söder om Gårdby. Parkeringen ligger 
ca 250 m efter den skarpa kurvan på 
bygatan. Ölandsleden (en cykelled) går 
över alvaret  mellan Skarpa Alby och 
Ekelundavägen.

fornlÄmningAr
Tornrör är det största och mäktigaste 
bronsåldersröset inom området. Väs-
ter om Skarpa-Alby står alvarets enda 
runsten; Björnfl isan. 

drösTorPs ödeby
På 1700-talet ökade den öländska 
befolkningen och även markerna ute 
på alvaret började odlas upp. 1756 
fl yttade de första två familjerna ut 
till Dröstorp för att bruka jorden och 
som mest bodde här ett trettiotal 
personer. Sedan 1897 har byn stått 
helt öde.

I de djupa karstsprickorna 
slår hasseln rot och bildar 
små lundar. I skydd av hasseln 
trivs den sällsynta hasselsnoken.  

Hassel. 

VÄxTer från helA VÄrlden
I Dröstorpsområdet fi nns växtplatser  
för både arktiskt-alpina arter, sydeu-
ropeiska arter, kontinentala-sibiriska 
arter samt fl era endemiska arter, 
dvs arter som förekommer endast 
på Öland i hela världen. Sällsynta 
kärlväxtarter i området är ex.: ho-
nungsblomster, klipplök, gulkronill, 
alvarstånds och hylsnejlika.

Sånglärka.
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