
6

3 lindreservatet
– ängar och blommande lind

VÄrdefullA ÄdellöVTrÄd
Linden är ett trädslag som hade en 
större utbredning i vårt land under 
varmare perioder framförallt under 
bronsåldern. Många lindar, askar 
och ekar i området är mycket gamla 
och ask och lind bär spår av tidigare 
beskärning, lövtäkt. Ekarna har stora 
kronor vilket visar att de en gång 
vuxit i ett öppet landskap. 

Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här 
finns ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr 

och örtrika slåtterängar. I reservatet kan du uppleva större bestånd 
av lind vilket är ytterst ovanligt idag. 

Johannesnyckel.

ljuVlig blomsTerPrAKT
I Lindreservatet finns slåtterängar 
med ädla lövträd och en artrik flora. 
Ängarna har det för Öland typiska 
utseendet med en blandning av helt 
öppna ytor och däremellan smala 
ridåer av träd och buskar. Under 
försommar och sommar kan man här 
uppleva en ljuvlig blomsterprakt av 
gullviva, St Pers nycklar, Johannes-
nycklar, darrgräs, höskallra, korsko-
vall, brudsporre och nattviol. 

Höskallra.

I lindreservatet är de ädla lövträden 
som ek, lind och ask vanliga. 

sÄllsynTA ArTer
I Lindreservatet växer den sällsynta 
svampen linddyna på sin enda lokal 
i Kalmar län.  På äldre lövträd växer 
lunglaven. 
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fAKTA
storlek: 76 ha
beslutsår: 2000
syfte: att bevara  naturskogsartad bland
ädellövskog, naturskogsartade barr och 
blandskogar, slåtterängar, torrängar, alvar
marker samt våtmarker med den flora och 
fauna som hör till dessa biotoper.  Området 
ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyd
dade områden, Natura 2000.

hiTTA hiT
Lindreservatet är beläget 2 km öster om 
Byxelkrok vid Torp. Följ vägvisning natur
reservat, Lindreservatet. 

I en blommande lind 
surrar det av hundratals 
bin och humlor som be-
söker lindens blommor 
för att samla nektar.

TrÄdens inVånAre
I lövängarna trivs många fåglar och 
fl addermöss som är beroende av 
gamla grova ädellövträd med hål 
i. Här förekommer den ovanliga 
halsbandsfl ugsnapparen och de säll-
synta arterna fransfl addermus och 
trollfl addermus. 

jÄrnålderns byAr
Inom byn Torps ägor fi nns spåren 
av två angränsande järnåldersbyar, 
Ebberskog i norr och Åker i sö-
der. Med sina omfattande system 
av husgrunder, hägnadssystem 
och gravar hör de till Ölands bäst 
bevarade lämningar från den äldre 
järnålderns bondesamhälle.

Nötväckan bygger 
sitt bo i gamla ihåliga 
lövträd. Sådana träd 
fi nns det gott om i 
Lindreservatet. 
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