2018

Guideprogram
till Linköpings natur

Linköpings kommun

linkoping.se

1

Innehåll
Viktigt om guidningarna..................................... 4
Föreningen Linköpings ekopark........................ 4
Eklandskapsfonden............................................ 4
Naturguidningar 2018 – översiktskarta.............. 5
Guidningar.......................................................... 6
Föreningsaktiviteter.......................................... 30
Tinnerö eklandskap.......................................... 32
Kalendarium...................................................... 34
Foto framsida Anders Jörneskog.

Foto Johan Molin.

2

Upptäck
Linköpings natur!
Det spelar ingen roll om du bor i staden
eller på landsbygden, i lägenhet eller i
ett hus med trädgård – alla Linköpingsbor ska ha rätt till tillgång till naturen.
Mellan de djupa Ulrika-skogarna i
Blåfläckig träfjäril.
söder och Stjärnorps-ravinen i norr
Foto Torbjörn Blixt.
hyser Linköpings kommun även ett
fantastiskt eklandskap, västra Roxens fågelområde samt
en myriad av betesmarker, kalkkärr, våtmarker, skogar
och andra vackra naturområden. Mångfalden är påtaglig
och Linköping är idag en av Sveriges tio bäst inventerade
kommuner sett till antalet noterade arter. Det vill vi
såklart visa, så här kommer årets fullspäckade program
med natur- och kulturguidningar!
Inför 2018 har vi valt att engagera oss lite extra i regionalt, nationellt och internationellt utpekade tematiska
dagar inom naturguidningsverksamheten. Dagarna belyser intressanta ämnen som vi hoppas ska väcka lusten att
lära känna vår natur och öka samhällsmedvetenheten.
Det finns något för alla, så bläddra gärna fram till De
vilda blommornas dag, Biologiska mångfaldens dag eller
varför inte något mer lokalt i form av Rödspovens dag?
Själv har jag varit fågelintresserad sedan barnsben
och ägnar mig gärna åt fågelskådning vid Svartåns- och
Stångåns mynning i Roxen.
Under 2018 går naturvårdsarbetet i Linköpings kommun vidare med nya projekt och satsningar på bland
annat tillgänglighet och information. Arbeten med att
fastställa det nya Naturvårdsprogrammet och Friluftsprogrammet varvas med mer konkreta projekt, till
exempel naturinformationsslingan i Skäggetorp. Mobiloch webbapplikationen Naturkartan vidareutvecklas till
att innehålla nyheter om kommunens naturvårdsarbete
– allt för att du ska kunna följa med, förstå och lära dig
mer om Linköpings fantastiska natur. Mer information
finns på vår hemsida www.linkoping.se/natur.
Väl mött i markerna!

Elias Aguirre
ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
3

Viktigt om guidningarna
• Alla guidningar kostar 20 kr (barn under 12 år gratis)
om inget annat anges. Pengarna går oavkortat till
arrangören. Vid kommunens egna arrangemang går
intäkterna till Eklandskapsfonden.
• Anpassa klädsel och skodon efter väder och aktivitet.
Grova skor eller stövlar rekommenderas.
• Guidningarna pågår cirka 2,5 timme om inget annat
anges.
• Ta gärna med fika. Fikapaus ingår ofta.
• För de guidningar där föranmälan krävs anges kontaktperson vid respektive guidning.
• Mer information finner du på www.linkoping.se/natur.

Föreningen Linköpings ekopark
är en ideell förening som verkar för att
Tinnerö eklandskap ska bevaras och vårdas
samt utvecklas som rekreationsområde.
Föreningen ordnar aktiviteter i Tinneröområdet och står bakom många av årets
guidningar.
För mer information: Ulla-Britt Forsgren, tel. 013-15 00 91
eller 070-292 52 69, e-post linkopingsekopark@vidingsjo.se.
www.linkopingsekopark.nu

Eklandskapsfonden
delar ut bidrag till forskning, information, utbildning samt
natur- och kulturvård i eklandskapet i Linköpings kommun.
Fonden bildades 1994 och har sedan dess delat ut omkring
3,8 miljoner kronor till mer än 100 projekt. Genom Eklandskapsfonden har alla en möjlighet att stödja verksamheter
till gagn för eklandskapet i Linköpings kommun.
För mer information: Linköpings kommun,
tel. 013-20 64 00, www.eklandskapet.nu
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Naturguidningar 2018
– översiktskarta
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Vidingsjöskogen
Ekängsdalen
Ullstämmaskogen
Torrberga
Hjortkälla
Fornborgen - Grävsten
Hökhults ekhage
Naturskyddsföreningens äng
Viggeby
Ycke urskog

Guidningar

2018

Lördag 10 februari kl. 10:00

Barnguidning – Vinter i skogen
Vi tar en promenad och tittar på hur djur och växter har
det under vintern. Guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne
Moberg (0709-47 40 31). Kläder efter väder och medtag
gärna matsäck!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Koltrast, Sveriges nationalfågel, stannar över vintern. Foto Jan Gustafsson.

Söndag 11 februari kl. 10:00

Vinterfåglar längs Stångån
Tillsammans med guiderna Sofie Hellman (073-641 32 35)
och Hanna Hederberg (076-810 33 92) tittar vi på
övervintrande fåglar längs Stångån. Bland hägrar,
storskrakar och andra sjöfåglar kan vi med lite tur få se den
färgsprakande kungsfiskaren, en kommunal ansvarsart! Klä
dig varmt och ta gärna med kikare.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Snöbryggan, Nykvarn, vid slutet på Roxengatan.
Kostnad: 20 kr.
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Lördag 24 februari kl. 09:30-12:00

Guidad fågelskådning vid Stångån och
Stångåmynningen
Vi kollar vad som kan uppehålla sig på fälten och i ån,
varefter vi promenerar mot åmynningen. Om Roxen är
tillfrusen så finns det ofta mycket fågel i vaken utanför
mynningen. I buskar och vass letar vi småfåglar och med lite
tur så kommer vi få se kungsfiskaren. Medtag gärna fika!
Kontakt: Ingemar Ander (076-776 26 68).
Arrangör: Linköpings fågelklubb.
Samling: Segelbåtshamnen, norr om E4:an.
Kostnadsfritt.

Torsdag 15 mars kl. 18:30

Ugglor i Tinnerö eklandskap
De fina ekmarkerna i Tinnerö eklandskap ger oss stora
möjligheter att höra ugglor under bra förhållanden. Följ
med på en vandring och upplev vårvinternatten. Vi avslutar
med fika vid brasan. Kontakt: Björn Ström (013-10 34 51,
0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com).
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping och
Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Lördag 14 april kl. 10:00

Barnguidning – Livet i dammen
Med hjälp av håven söker vi efter det som lever under
vattenytan, kanske får vi höra grodornas vårsång. Guider
är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg (0709-47 40 31).
Kläder efter väder och medtag gärna matsäck!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Vidingsjö motionscentrum.
Kostnad: 20 kr.

Vad gömmer sig i vattnet? Foto Marie Knutsson.
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Lördag 14 april kl. 10:00

Vår på Fröberget
Det är dags för den årliga fagningen/
lövräfsningen på torpet Fröberget. Ta med dig räfsa om du
kan. Anmälan senast den 12 april till Alf Karlsson (013-15 33 21,
alf.karlsson2@comhem.se) för förtäringens skull.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Ihopkurad huggorm. Foto Jan Engqvist.

Söndag 15 april kl. 10:00

Ormsafari
Alla orm- och groddjur är numera fridlysta i Sverige. Dessa
fascinerande djur, med särskild inriktning mot ormar, kan
du denna förmiddag få komma närmare samt se och lära dig
mer om! Vår guide är Jan Engqvist från Fenomenmagasinet.
Ta med stövlar.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Vidingsjö motionscentrum.
Kostnad: 20 kr.
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Lördag 21 april kl. 14:00

Tinnerö vägar
– Gamla som gatan
Även i ett forntida samhälle behövdes förflyttningar av
gods, människor och djur. Det krävde vägar. Arkeolog Gert
Franzén visar tusenåriga vägar i det forntida samhället
Tinnerö. Medtag gärna matsäck och grova skor.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Lördag 21 april kl. 09:00-12:00

Rödspovens dag
Under förmiddagen finns guider från Linköpings
fågelklubb och Linköpings kommun vid plattformen i
Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Vi tittar speciellt
efter reservatets stolthet rödspoven, som är en kommunal
ansvarsart. Kontakt: Olof Hjelm (070-670 64 18).
Arrangör: Linköpings fågelklubb i samarbete med
Linköpings kommun.
Samling: Plattformen i Nybro, Svartåmynningens
naturreservat.
Kostnadsfritt.

Rödspovens dag 21 april - upplev en av kommunens ansvarsarter.
Foto Magnus Bergvall
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Söndag 29 april kl. 10:00

Vårsläpp på Halshöga
Djurhållarna Henrik Carlsson och Andreas Gustafsson
anordnar traditionsenligt vårsläpp av kor och kalvar.
Försäljning av närproducerade, ekologiska varor. Besökare
får även träffa andra djur från gårdarna. Se annons om
övriga aktiviteter i lokaltidningarna. Kontakt: Anders
Jörneskog (013-20 65 57).
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Halshöga gård, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Måndag 30 april kl. 19:00

Valborgsfirande på Naturskyddsföreningens
äng i Bjärka-Säby
Välkommen att fira Valborg bland vitsippor och morkullor
med Naturskyddsföreningen på vår äng i Bjärka-Säby.
Brasan tänds cirka 20.30. Medtag gärna fika. Brasan ger bra
grillglöd. Kontakt: Björn Ström (013-10 34 51, 0733-14 75 46
bjorn_strom@telia.com).
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i samarbete
med Studiefrämjandet.
Samling: Ängen i Bjärka-Säby, där vägen mot Bestorp korsar
järnvägen.
Kostnadsfritt.

Lördag 5 maj kl. 14:00

Vår bland Tinnerö rösen
En vandring runt Smedstad storäng. Vägvisare är Annika
Isaksson och Ulla-Britt Forsgren. Medtag gärna matsäck och
grova skor.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen Smedstad Ridsportcenter.
Kostnad: 20 kr.

Vår i Tinnerö. Foto Jan Gustafsson.
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Spatserande drillsnäppa. Foto Jan Gustafsson.

Lördag 5 maj kl. 09:00-12:00

Fågelskådningens dag vid Svartåmynningens
naturreservat
Under förmiddagen finns guider från Linköpings fågelklubb
vid plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat,
för att uppmärksamma fågelskådningens dag och västra
Roxens mångfald. Kontakt: Magnus Danestig
(076-144 14 82).
Arrangör: Linköpings fågelklubb.
Samling: Plattformen i Nybro, Svartåmynningens
naturreservat.
Kostnadsfritt.

Söndag 13 maj kl. 06:00

Gökotta i Tinnerö eklandskap
En kör av vårfåglar och förhoppningsvis även göken
välkomnar oss till Tinnerö eklandskap denna majmorgon.
Vi får se naturen vakna på en promenad bland ekkullar
och våtmarker, under kunnig guidning av Lars Frölich och
Janne Moberg (0709-47 40 31). Kläder efter väder och
medtag gärna matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.
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Tisdag 22 maj kl. 18:00

Biologiska mångfaldens dag
– Tinnerö i försommarprakt
Tjugoandra maj infaller årligen den av FN instiftade
Biologiska mångfaldens dag. Följ med den lokala biologen
och Tinnerö-kännaren Mikael Hagström och lär dig om
naturens mångfald, med allt från mossor och lavar till fåglar
och flora, samt dess samspel. Under en rundvandring på
kvällsvisten hinner vi med att skrapa lite på ytan för att
uppfatta och uppskatta den mångfald vi har omkring oss.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Torsdag 24 maj kl. 17:30

Skapa en egen naturmandala
Upptäck ett roligt och meditativt sätt att skapa ute i
det gröna. Cecilia Elnegård håller en workshop om
naturmandalas vid torpet Fröberget. Vi plockar material
av blad och växtdelar och gör våra egna mandalas. Inga
förkunskaper behövs. Medtag något att samla material i,
sax, sittdyna och grova skor. Information på 070-372 61 30,
#naturmandala.
Arrangör: Studio Vildkonst i samarbete med föreningen
Linköpings ekopark.
Samling: Torpet, Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Skapa din egen naturmandala den 24/5! Foto Cecilia Elnegård.
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Lördag 26 maj kl. 14:00

Halshöga gård
och dess omgivningar
Information om gården, reservatets betesdjur och besök
på ett av Tinneröområdets största gravfält. Medtag gärna
matsäck och grova skor. Förre arrendatorn Sven-Anders
Karlsson, vägvisare Pam Curwen och Ulla-Britt Forsgren
guidar.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Halshöga gård, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Tinnerö eklandskaps mångfald är svårslagen. Foto Jan Gustafsson.

Söndag 27 maj kl. 21:30

Nattsångare i Lambohov
När dagens fågelkör börjar tystna och mörkret faller är det
nattens fåglar som tar över. Följ med på en stämningsfull
cykeltur ledd av Sofie Hellman (076-641 32 35) och Hanna
Hederberg (076-810 33 92) och upplev de mystiska
nattsångarna!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringsplatsen vid Lambohovshagen intill
Bygatan. Glöm inte cykeln!
Kostnad: 20 kr.
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Måndag 28 maj kl. 18:00-20:00

Öppet hus på Fröberget
Alla hälsas välkomna att titta in i det
renoverade torpet och se på torparens miljö. Kaffe serveras.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Torpet, Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnadsfritt.

Onsdag 30 maj kl. 21:30

Fladdermussafari vid Ekängsdalens våtmarker
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande
guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har en chans att
komma i närkontakt med 7 arter av fladdermöss!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat.
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/
Kolbyttemon och kör ca 3 km. Sväng vänster mot
Ullstämmaskogens naturreservat. Ett alternativ är via gångoch cykelvägen från Morgongatan.
Kostnad: 20 kr.

Har du tur så stöter ni på större brunfladdermus. Foto Jens Rydell.
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Fredag 1 juni kl. 21:00-24:00

Guidad nattfågelskådning på cykel
vid Stångån och Stångåmynningen
Njut av nattens kör på en cykeltur från Nykvarn ut mot
Stångåmynningen. Vi stannar och lyssnar efter nattsångare
lite då och då. Medtag gärna fika! Kontakt: Gunilla
Wetterling (070-788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com).
Arrangör: Linköpings fågelklubb.
Samling: Snöbryggan, Nykvarn, vid slutet på Roxengatan.
Kostnadsfritt.

Lördag 2 juni kl. 14:00

Vi äter ogräs och bakar bröd
Under en vandring plockar vi ätliga växter som vi sedan
tillagar. Vägvisare är Annette Lundborg och Janne Moberg
(0709-47 40 31).
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap.
Kostnad: 20 kr.
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Tisdag 5 juni kl. 20:30

Naturnatten - Kvällens fåglar
Upplev sommarkvällen i Tinnerö eklandskap. Björn
Ström leder en cykeltur i Tinnerö eklandskap på jakt efter
kornknarr, gräshoppsångare och andra kvällsfåglar. Vi
avslutar med att vänta in skymningen över Rosenkällasjön
vid brasan på Rödberget Vi kommer till Rödberget runt kl.
22:00. Kontakt: Björn Ström (013-10 34 51, 0733-14 75 46,
bjorn_strom@telia.com).
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i samarbete
med Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen till Smedstad dammar, Haningeleden,
Tinnerö eklandskap, med cykel.
Kostnadsfritt.

Torsdag 7 juni, kvällsguidning

Kärna mosse – Orkidéernas paradis
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan
1800-talet. Stövlar behövs!
Arrangör: Linköpings kommun. Föranmälan senast måndag
4 juni, 013-20 64 00.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kr.

Orkidéer får man aldrig nog av. Foto Johan Molin.
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Torsdag 7 juni kl. 21:30

Nattsångare i Tinnerö eklandskap
Under guidning av Lars Frölich och Janne Moberg
(070-947 40 31) ser vi när Rosenkällasjöns fåglar går till
vila och därefter åker vi runt i naturreservatet och lyssnar
efter nattaktiva fåglar såsom kornknarr, flodsångare,
gräshoppsångare, morkulla och kattuggla. Kläder efter
väder.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö
eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

En av kommunens ansvarsarter - kalkkärrsgrynsnäcka. Foto Jonas Roth.

Lördag 9 juni kl. 14:00

Kalkkärrsgrynsnäckans hemvister
Följ med Lars Frölich på en guidning i Torrberga. Djupt inne
i skogen öppnar en kalkkärrsglänta upp sig, där man kan
njuta av härligheter som majviva, kärrspira och en mängd
olika orkidéer, blandat med senvuxna träd av olika slag.
Här bor även den sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan, en av
kommunens tolv ansvarsarter. Ta med stövlar!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Från Linköping på 34:an, sväng vänster mot
Sturefors/Slaka i Nykilskorset. Fortsätt rakt fram i nästa
korsning och kör ytterligare 2 km. Sväng sedan vänster in på
en skogsväg (förbudsskylt för lastbilar) strax efter ett hus på
vänster sida. Parkera på tydlig ficka i skogen på vänster sida
efter cirka 200 meter.
Kostnad: 20 kr.
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Kajak-guidning i Viggeby. Foto Gunnar Ölfvingsson.

Söndag 10 juni kl. 09:30

Kajakpaddling 1 i Viggeby naturreservat
Upplev Linköpings skärgårdsreservat från sjön via kajak.
Både vana och ovana paddlare är välkomna. Turen tar ca
3 timmar och inleds med kort instruktion från Linköpings
kanotklubb. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson
(070-698 86 21) guidar. Bindande anmälan senast tisdag
5 juni på 013-20 64 00! Minimiålder 12 år. Medtag oömma
kläder, ombyte, handduk och fika.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings kanotklubb.
Samling: Viggebysandbadet, Viggeby naturreservat.
Kostnad: 100 kr inklusive kajak med tillbehör.

Söndag 10 juni kl. 14:00

Kajakpaddling 2 i Viggeby naturreservat
Upplev Linköpings skärgårdsreservat från sjön via kajak.
Både vana och ovana paddlare är välkomna. Turen tar ca
3 timmar och inleds med kort instruktion från Linköpings
kanotklubb. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson
(070-698 86 21) guidar. Bindande anmälan senast tisdag
5 juni på 013-20 64 00! Minimiålder 12 år. Medtag oömma
kläder, ombyte, handduk och fika.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings kanotklubb.
Samling: Viggebysandbadet, Viggeby naturreservat.
Kostnad: 100 kr inklusive kajak med tillbehör.
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Måndag 11 juni kl. 18:00

Naturupplevelser och fornminnen vid Hjortkälla
I det ålderdomliga och fornlämningsrika odlingslandskapet
kring Hjortkälla finns också en rik flora och fauna att
upptäcka. Tillsammans med kommunekolog Torbjörn
Blixt (013-20 64 12) och hembygdskännare från Wist
hembygdsförening får vi se både historiska spår samt nutida
växter och djur. Medtag gärna fika.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med
Linköpingsortens JUF och Wist hembygdsförening.
Samling: Gårdsplanen till Styvinge gård, skyltat från vägen
mellan Sturefors och Slaka.
Kostnad: 20 kr.

Tisdag 12 juni, kvällsguidning

Kärna mosse – Orkidéernas paradis
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan
1800-talet. Stövlar behövs! Föranmälan senast torsdag
7 juni, 013-20 64 00.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kr.
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Kärna mosse - stadsnära regnskog! Foto Gunnar Ölfvingsson.

Onsdag 13 juni, kvällsguidning

Tillgänglighetsanpassad
orkidéguidning i Kärna mosse
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan
1800-talet. Denna guidning utgår helt från spången som har
anlagts på det öppna kärret. Föranmälan senast fredag
8 juni, 013-20 64 00.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kr.

Torsdag 14 juni kl. 17:30

Slåtterängen vid Älgbosätter
Följ med Lars Frölich och upplev blomstermångfalden på
Älgbosätters slåtteräng. Genom traditionell fagning, slåtter
och beteshävd får man en inblick i den artrikedom som kan
finnas i vårt vackra odlingslandskap.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkera på Älgbosätter Uppgårdens (vita huset)
gårdsplan som ligger på höger sida utmed riksväg 34 mot
Brokind. Gå mot nordväst utmed den lilla vägen mot hagen.
Kostnad: 20 kr.

Torsdag 14 juni kl. 18:00

Försommarslåtter på Fröberget
Välkommen till vårslåtter på Fröberget då vi slår de delar
av tomten där det växer mest. Det finns redskap att låna. Vi
bjuder på grillad korv med tillbehör. Anmälan Björn Ström
(013-10 34 51, 0733-14 75 46, bjorn_strom@telia.com)
senast den 13 juni för förtäringens skull.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap.
Kostnadsfritt.
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Söndag 17 juni kl. 10:00

Vilda blommornas dag – Blomstervandring i
Stubbevället
Blommornas dag infaller i år den 17 juni vilket vi vill
uppmärksamma med en guidad tur! Följ med Lars Frölich
på en blomstervandring i Stubbevället på den östgötska
slätten. Njut av blomsterpraktens mångfald strax innan
midsommar med arter som låsbräken och kattfot på denna
välhävdade oas, insprängd bland all åkermark.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Svenska
Botaniska Föreningen.
Samling: Gårdsplan, Stubbevället, strax söder om Maspelösa
(den östra tillfartsvägen). Infart till höger (söderifrån)
mellan två björkar, med betesmark på var sin sida om vägen.
Kostnadsfritt.

Ett av de vackrare gräsen - darrgräs. Foto Johan Molin.

Måndag 18 juni, kvällsguidning

Kärna mosse – Orkidéernas paradis
Har du inte upptäckt Kärna mosses artrika kalkkärr och
vildvuxna skog? I år genomförs flera guidningar här. Bo
Antberg låter dig uppleva kärrets alla orkidéer och mer
därtill på en guidning i en anrik naturmiljö, utforskad sedan
1800-talet. Stövlar behövs! Föranmälan senast onsdag
13 juni, 013-20 64 00.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samlingsplats och exakt tid meddelas vid anmälan.
Kostnad: 20 kr.
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Söndag 24 juni kl. 14:00

Hökhults ekhage
Strax utanför riksintresset Eklandskapet ligger Hökhults
ekhage, ett område med höga träd- och floravärden på
var sida om riksväg 34. Följ med Lars Frölich och vandra
bland ekjättarna under den frodiga blomsterprakten runt
midsommar.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Pendlarparkeringen, södra Skeda Udde, utmed
riksväg 34.
Kostnad: 20 kr.

Söndag 15 juli kl. 14:00

Fjärilssafari vid Rosens backe
Högsommarens intensiva insektsliv på en blomsterrik
ängsmark är något man aldrig kan uppleva för många
gånger! Följ med kommunekologen Torbjörn Blixt
bland bastardsvärmare, pärlemorfjärilar, blåvingar och
andra insekter som frodas bland solvända, brudbröd och
blåklockor. Ta gärna med kamera och egen håv!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Åk från Malmslätt mot Vikingstad. En liten blå
skylt, ”Gravfält”, pekar ut vägen till området, strax före
vägen mot Frössle. Kör in och parkera vid vägen intill
backen.
Kostnad: 20 kr.

God chans på att få se vackra bastardsvärmare! Foto Johan Molin.
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Urskog i Ycke! Foto Göran Billeson.

Lördag 21 juli kl. 14:00

Urskogsvandring i Ycke naturreservat
Följ med Lars Frölich på en vandring i Ycke urskog, en
idag sällsynt skogsmiljö i det sydsvenska landskapet. Bland
trolldruva, ormbär och knärot trängs sällsynta mossor och
lavar i detta myller av block, kullar, lågor och sänkor. Det
gömmer sig något nytt bakom varje krök, har man tur så kan
man stöta på järpe!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringsplatsen till Ycke naturreservat.
Kostnad: 20 kr.

Torsdag 2 augusti kl. 17:30

Kuperade betesmarker vid Bjäsätter
Mitt inne i kommunens norra skogar öppnar Bjäsätter
upp sig med kuperade betesmarker som pryds av såväl
sällsynt flora som fauna. Följ med Lars Frölich och upplev
dalgångens betade ljungmattor och spridda spjutenar under
högsommarprakten.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samlingsplats: Sväng av mot Bjäsätter från Stjärnorpsvägen,
strax öster om Stjärnorp. Parkera i kurvan vid Bjäsätter
Natura 2000, sydost om Handelsboden i Bjäsätter. Kör
långsamt genom gården.
Kostnad: 20 kr.
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Söndag 12 augusti kl. 10:00

Slåtter på Naturskyddsföreningens äng i
Bjärka-Säby
Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och hänger upp på
traditionellt vis på hässjor. Föreningen bjuder på smörgås
och svagdricka vid lunch. Lie och räfsor finns att låna.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Linköping i samarbete
med Studiefrämjandet.
Samling: Ängen i Bjärka-Säby, där vägen mot Bestorp korsar
järnvägen.
Kostnadsfritt.

Torsdag 16 augusti kl. 17:00

Slåtterkväll på Fröberget
Upplev vår årliga slåtter på torpet Fröberget. Vi bjuder på
sill och potatis efter slåtterarbetet. Det är bra om du kan ta
med dig lie och räfsa. Det finns redskap att låna. Anmälan
senast den 15 augusti till Björn Ström (013-10 34 51, 0733-14
75 46, bjorn_strom@telia.com) för förtäringens skull.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap.
Kostnadsfritt.

Söndag 19 augusti kl. 14:00

Spindelsafari i Tinnerö
Följ med spindelexperten Monika Sunhede på en vandring
vid Frökärret för att se vad spindlarnas värld har ett erbjuda!
Söta hoppspindlar, snabba snabblöpare, fascinerande
hjulspindlar – ett axplock av dessa mytomspunna varelser
som vi idag har ca 740 arter av i Sverige. Chansen är
dessutom god att notera nya arter för Tinnerös eklandskap,
som för tillfället är dåligt undersökt på spindelfronten.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Följ med och upplev hoppspindlar på spindelguidningen!
Foto Monika Sunhede.
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Tisdag 21 augusti kl. 21:00

Fladdermussafari vid Smedstad
Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en
spännande guidning med ultraljudsdetektorer. Vi har chans
att komma i närkontakt med 7 arter av fladdermöss!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden.
Kostnad: 20 kr.

Lördag 1 september kl. 14:00

Den kungliga Djurgården
och dess gamla ekar
Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare Pam Curwen och
Annika Isaksson.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Karleplans parkering, busshållplats Djurgården,
linje 2/4, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Lummiga trädkronor får solen att kämpa sig ned mot marken.
Foto Gustav Markholm.

Lördag 8 september kl. 14:00

Lummig lövskog i Änggårdshagen
Följ med Lars Frölich och Anders Persson på en natur- och
kulturvandring i det kalkrika, betade lövskogsområdet vid
Änggårdshagen. Här får man uppleva vackra kullar med täta
hassellundar och grönskande vattenkällor. Området ligger
även delvis inom ett riksintresse för kulturmiljövård med
fornlämningar. Ta med stövlar!
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen till Lambohovs sportfält utmed
Landbogatan.
Kostnad: 20 kr.
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Barnguidning i eklandskapet. Foto Janne Moberg.

Lördag 8 september kl. 10:00

Barnguidning – Höghuset eken
Vi synar eken både utanpå och inuti, samt omgivningen
runtomkring i vårt vackra eklandskap.
Kläder efter väder och medtag gärna matsäck. Guider är
Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg (0709-47 40 31).
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Söndag 9 september kl. 14:00

Fornminnen och flora vid Fornborgen-Grävsten
Kom och upplev en natur- och kulturguidning ledd av Lars
Frölich och Anders Persson. Här blandas fornborgar och
kulturminnen med frodiga brynmiljöer innehållandes en rik
hagmarksflora.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Sväng av mot Ringstorp på vägen mellan
Bankekind och Värna (även skyltat mot Grävsten). Kör
sakta igenom gården, följ huvudvägen, och parkera på den
angivna parkeringsplatsen efter 1.4 km på höger sida.

Söndag 9 september kl. 13:00-15:00

Öppet hus på Fröberget
Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet och
torparens miljö. Kaffe serveras.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark och
Studiefrämjandet.
Samling: Torpet, Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.
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Tisdag 11 september kl. 17:30

Svamputflykt i Rydskogen
Följ med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62)
och Ulla Hodges (073-157 21 83) på en tur i Rydskogen och
lär känna närnaturens olika svampar! Vanliga och mindre
vanliga, ätliga och oätliga.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköpings
svampklubb.
Samling: Parkeringen till Rydskogens motionscentrum.
Kostnad: 20 kr.

Svampar kommer i en massa färger och former. Foto Torbjörn Blixt.

Lördag 15 september kl. 14:00

Forntid möter nutid
runt Smedstad gård
Här möts lämningar från järnåldern fram till de spår som
den militära verksamheten lämnat. Vi ser vad de olika
epokerna lämnat efter sig. Medtag gärna matsäck och grova
skor. Vägvisare är Kjell Persson och Ulla-Britt Forsgren.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden,
Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.
27

Under stock och sten, på träd och mark - svamp finns lite överallt.
Foto Torbjörn Blixt.

Söndag 16 september kl. 10:00

Svamptur i Ullstämmaskogen
Ta med dig svampkorgen och följ med svampkännarna
Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges
(073-157 21 83) till Ullstämmaskogens svampmarker. Du får
lära dig såväl ovanliga som giftiga och ätliga svampar.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköping
svampklubb.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat.
Kostnad: 20 kr.

Söndag 16 september kl. 14:00

Svamptur för barn i Ullstämmaskogen
Tillsammans med svampkännarna Magnus Källberg
(070-937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 21 83) tittar
vi först på några vanliga svampar som är lätta att känna
igen. Sedan ger vi oss ut i skogen och ser om vi kan hitta
dem igen. Vi hittar säkert också andra svampar som ser
spännande ut! Begränsat antal platser! Föranmälan till
Linköpings kommun 013-20 64 00.
Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköping
svampklubb.
Samling: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat.
Kostnad: 20 kr.

Lördag 22 september kl. 10:00

Barnguidning – Hösten i Sturefors
Vi tar en höstpromenad i de vackra omgivningarna kring
Sturefors slottspark. Kläder efter väder och medtag gärna
matsäck.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Parkeringen vid Sturefors gård på p-platsen längs
infarten till slottet.
Kostnad: 20 kr.
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Lördag 29 september kl. 14:00

Från vikingabron till den
järntida storbondens gård
Medtag gärna matsäck och grova skor. Vägvisare är Annika
Isaksson och Ulla-Britt Forsgren.
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Lördag 6 oktober kl. 14:00

Torprunda på cykel
Vi besöker torp och torpruiner runt
Smedstad gård, en del med dramatisk historia. Medtag
gärna matsäck och grova skor. Vägvisare är Pam Curwen och
Janne Moberg (0709-47 40 31).
Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med
Studiefrämjandet.
Samling: Parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden,
Tinnerö eklandskap.
Kostnad: 20 kr.

Lördag 20 oktober kl. 10:00

LIFE Bridging the Gap
– Restaureringsåtgärder i ekmiljöer
Eklandskapets brister i tid och rum jobbar Linköpings
kommun med i ett omfattande EU-projekt tillsammans
med flera länsstyrelser. Låter det spännande? Följ med
kommunekolog Gunnar Ölfvingsson på en guidning bland
mulmholkar, ekoxekomposter och veteraniseringsåtgärder.
Arrangör: Linköpings kommun.
Samling: Viggebysand, stora P-platsen.
Kostnad: 20 kr.

Ekmiljö i Viggeby naturreservat. Foto Gunnar Ölvfingsson.
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Föreningsaktiviteter
Wist hembygdsförening

Gärdsgårdshägnad på gammalt vis
i Fornhemmet, Bjärka-Säby
Lördag 21 april kl. 10:00
Samarrangemang Wist hembygdsförening och
Linköpingsortens JUF.
Kostnadsfritt.

Öppet hus vid Fornhemmet
Värdarna har öppet i fornhemmet varje söndag
från 1 juli - 9 september kl. 14:00-16:30.
Kostnadsfritt.

Slåttergille vid Fornhemmet
Söndag 8 juli kl. 10:00
Samarrangemang Wist hembygdsförening och
Linköpingsortens JUF.
Medtag fika.
Kostnadsfritt.
För övrig information angående föreningens aktiviteter
hänvisas till hemsidan www.wisthbf.se.

Fornhemmet. Foto Marie Knutsson
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Vill du veta vilka svampar du plockat?
Är det matsvampar?
Kom till Naturcentrum med dina svampar så hjälper vi
dig att bestämma dem. Vi ordnar också en utställning
med de svampar som hittats under helgen, så att om du
inte har med dig några egna svampar kan du titta på vår
utställning.
Plats:

Naturcentrum i Trädgårdsföreningen,
Lasarettsgatan 1

Datum:

Måndagarna 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 och
1/10

Tid:

Klockan 17:00 till 18:30

Ansvarig: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62
Välkommen med eller utan svampar!

Vi firar Svampens dag
lördag-söndag 1-2 september
Svampens dag är ett rikstäckande arrangemang som
genomförts årligen sedan 2008. Hösten 2018 firar
vi både med svamputställning på lördagen och med
svamputflykt på söndagen.
Läs mer på www.svampklubben.org.
Lördag 1 september, kl. 10:00-14:00
Svamputställning inne på ICA Signalen i Ekholmens
centrum. Ta gärna med egna svampar för bestämning.
Söndag 2 september, kl. 10:00
Svamputflykt i Ullstämmaskogens naturreservat.
Kostnad 20 kronor om man inte är medlem i Linköpings
svampklubb.
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Tinnerö eklandskap

Humlebagge.
Foto Tobias Ivarsson

Ängsmetallvinge.
Foto Tobias Ivarsson

Parkering
Bilväg (ett urval)
Cykel-/gångväg
och bilfri väg
Gräns för naturreservat
Fågeltorn
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Grillkåtan vid Smedstad.

Naturvårdare.

Väddsandbi.

Äppelblom i Tinnerö.

Svarthakedopping.

Dårgräsfjäril.
Foto ovan, Anders Jörneskog,
Jan Gustafsson och Gunnar Ölfvingsson
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Kalendarium
Lördag 10 februari kl. 10:00
Barnguidning – Vinter i skogen

Torsdag 24 maj kl. 17:30
Skapa en egen naturmandala

Söndag 11 februari kl. 10:00
Vinterfåglar längs Stångån

Lördag 26 maj kl. 14:00
Halshöga gård och dess
omgivningar

Lördag 24 februari kl. 09:30-12:00
Guidad fågelskådning vid Stångån
och Stångåmynningen

Söndag 27 maj kl. 21:30
Nattsångare i Lambohov

Torsdag 15 mars kl. 18:30
Ugglor i Tinnerö eklandskap

Måndag 28 maj kl. 18:00-20:00
Öppet hus på Fröberget

Lördag 14 april kl. 10:00
Barnguidning – Livet i dammen

Onsdag 30 maj kl. 21:30
Fladdermussafari vid Ekängsdalens
våtmarker

Lördag 14 april kl. 10:00
Vår på Fröberget

Fredag 1 juni kl. 21:00-24:00
Guidad nattfågelskådning på cykel
vid Stångån och Stångåmynningen

Söndag 15 april kl. 10:00
Ormsafari

Lördag 2 juni kl. 14:00
Vi äter ogräs och bakar bröd

Lördag 21 april kl. 14:00
Tinnerö vägar – Gamla som gatan

Tisdag 5 juni kl. 20:30
Naturnatten - Kvällens fåglar

Lördag 21 april kl. 09:00-12:00
Rödspovens dag

Torsdag 7 juni, kvällsguidning
Kärna mosse – Orkidéernas paradis

Söndag 29 april kl. 10:00
Vårsläpp på Halshöga

Torsdag 7 juni kl. 21:30
Nattsångare i Tinnerö eklandskap

Måndag 30 april kl. 19:00
Valborgsfirande på
Naturskyddsföreningens äng i
Bjärka-Säby

Lördag 9 juni kl. 14:00
Kalkkärrsgrynsnäckans hemvister

Lördag 5 maj kl. 14:00
Vår bland Tinnerö rösen

Söndag 10 juni kl. 09:30
Kajakpaddling 1 i Viggeby
naturreservat

Lördag 5 maj kl. 09:00-12:00
Fågelskådningens dag vid
Svartåmynningens naturreservat

Söndag 10 juni kl. 14:00
Kajakpaddling 2 i Viggeby
naturreservat

Söndag 13 maj kl. 06:00
Gökotta i Tinnerö eklandskap

Måndag 11 juni kl. 18:00
Naturupplevelser och fornminnen
vid Hjortkälla

Tisdag 22 maj kl. 18:00
Biologiska mångfaldens dag –
Tinnerö i försommarprakt
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Tisdag 12 juni, kvällsguidning
Kärna mosse – Orkidéernas paradis

Lördag 8 september kl. 14:00
Lummig lövskog i Änggårdshagen

Onsdag 13 juni, kvällsguidning
Tillgänglighetsanpassad
orkidéguidning i Kärna mosse

Lördag 8 september kl. 10:00
Barnguidning – Höghuset eken

Torsdag 14 juni kl. 17:30
Slåtterängen vid Älgbosätter

Söndag 9 september kl. 14:00
Fornminnen och flora vid
Fornborgen-Grävsten

Torsdag 14 juni kl. 18:00
Försommarslåtter på Fröberget

Söndag 9 september kl. 13:00-15:00
Öppet hus på Fröberget

Söndag 17 juni kl. 10:00
Vilda blommornas dag –
Blomstervandring i Stubbevället

Tisdag 11 september kl. 17:30
Svamputflykt i Rydskogen

Måndag 18 juni, kvällsguidning
Kärna mosse – Orkidéernas paradis

Lördag 15 september kl. 14:00
Forntid möter nutid runt Smedstad
gård

Söndag 24 juni kl. 14:00
Hökhults ekhage

Söndag 16 september kl. 10:00
Svamptur i Ullstämmaskogen

Söndag 15 juli kl. 14:00
Fjärilssafari vid Rosens backe

Söndag 16 september kl. 14:00
Svamptur för barn i
Ullstämmaskogen

Lördag 21 juli kl. 14:00
Urskogsvandring i Ycke
naturreservat

Lördag 22 september kl. 10:00
Barnguidning – Hösten i Sturefors

Torsdag 2 augusti kl. 17:30
Kuperade betesmarker vid Bjäsätter

Lördag 29 september kl. 14:00
Från vikingabron till den järntida
storbondens gård

Söndag 12 augusti kl. 10:00
Slåtter på Naturskyddsföreningens
äng i Bjärka-Säby

Lördag 6 oktober kl. 14:00
Torprunda på cykel

Torsdag 16 augusti kl. 17:00
Slåtterkväll på Fröberget

Lördag 20 oktober kl. 10:00
LIFE Bridging the Gap –
Restaureringsåtgärder i ekmiljöer

Söndag 19 augusti kl. 14:00
Spindelsafari i Tinnerö
Tisdag 21 augusti kl. 21:00
Fladdermussafari vid Smedstad
Lördag 1 september kl. 14:00
Den kungliga Djurgården och dess
gamla ekar
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Kontaktinformation
För ytterligare information, beställningsguidningar och för
aktiviteter där föranmälan krävs ska du kontakta ansvarig
förening/organisation enligt följande:
Föreningen Linköpings Ekopark
Ulla-Britt Forsgren, 013-15 00 91 eller
		070-292 52 69, för guidningar som
föreningen anordnar i Tinnerö eklandskap.
E-post: linkopingsekopark@vidingsjo.se
		Linköpings kommun
		Anders Jörneskog, 013-20 65 57, för övriga 		
		guidningar i Tinnerö eklandskap.
		E-post: Anders.A.Jorneskog@linkoping.se
Linköpings kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst,
013-20 64 00, för övriga guidningar.
Mer information om guidningarna samt om kommunens
naturvårdsarbete finns även på www.linkoping.se/natur
Har du andra funderingar om kommunens naturvårdsarbete är du välkommen att kontakta kommunens ekologer
på telefon 013-20 64 00.
Östergötlands naturguidningar
är ett samarbete mellan länsstyrelsen och kommunerna i
länet. Fullständigt guideprogram för hela länet finns på
länets turistbyråer eller på www.naturguidning.se

Linköpings kommun

linkoping.se

