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sTorA AlVAreTs VÄxTVÄrld
På Vickleby alvar finns både det som 
är typiskt och det som är speciellt 
med Stora Alvarets växtvärld. I de 
centrala och östra delarna dominerar 
vidsträckta grusalvar. I väster men 
även kring alvarsjöar och i anslutning 
till Resmozonen finns välutvecklade 
blommande torrängar. De flesta av de 
växtgeografiskt intressanta arterna fö-
rekommer inom området t.ex. ullra-
nunkel, ölandssolvända, bergskrabba, 
såpört och fjällnejlika. Exempel på 
sällsynta arter är klipplök, krypfloka, 
alvarmalört, alvarstånd och storviol.

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. 
Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Res-

mozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i Res-
mo källa, idag hela Mörbylångas vattentäkt.  

fåglAr och inseKTer
Även djurlivet är representativt för 
Stora Alvaret. Karaktärsfåglar är 
sånglärka, ljungpipare, och stenskvät-
ta. Ängshök söker föda i området. 
Av insekter kan nämnas rosenvingad 
gräshoppa och den säregna skalbag-
gen alvarlarvmördare, liksom fjärilar-
na bergskrabbemal, liten borstspin-
nare och ockragult nejlikfly. 

19 vickleby alvar 
 – klassiska orkidémarker

Adam och Eva. 

Sankt Pers nycklar.



fAKTA
storlek: Stora Vickleby 660 ha, 
Lilla Vickleby 613 ha   
beslutsår: 1997 resp 1999
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 
områden, Natura 2000.

hiTTA hiT
Kör väg 136 på Öland söderut mot 
Ottenby. I höjd med Vickleby kyrka 
finns information och parkeringsplats. 
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hisTorien i lAndsKAPeT
På Vickleby alvar fi nns spår av 
gamla vägar, fårvaktarkojor, 
kummel, husgrunder och gravar, 
t.ex. Altarstenen med tillhörande 
skeppssättning. I småstugorna vid 
alvarkanten var livet förr mycket 
fattigt. De små byggnaderna vid 
Vickleby alvargata är uppförda av 

Stenskvätta.

Ängshök.

resmoZonen
Resmozonen på Vickleby alvar har 
bildats genom att berggrunden 
spruckit och rasat ihop. I Resmozo-
nen fi nns underjordiska bäckar och 
karstfenomen där vattnet har urhol-
kat kalkstenen till gropar och åsar. 
I denna miljö lever till exempel den 
säregna alvarstyltfl ugan och häll-
snäckan. 

murad kalksten eller timrade ekplan-
kor. Stugorna är typiska för malm-
bebyggelse som uppfördes utanför 
byarna. 
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