Större hackspett
Dendrocopus major
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taffanstorp naturreservat bildades
1970 för att bevara ett gammalt
kulturlandskap med ett rikt växt- och
djurliv. I den kuperade terrängen – som
bildades under istiden – ligger tre små
sjöar omgivna av böljande betesmarker,
äldre ädellövskogar och kalkbarrskogar. Genom
det 43 hektar stora reservatet går tre vandringsleder.

I området finns ett rikt
fågelliv med ett 50-tal
häckande arter. Reservatets
många körsbärsträd
uppskattas av exempelvis stenknäck
Coccothraustes
coccothraustes.

Kalk som skapar mångfald - Staffanstorp är en del av den bördiga
och kalkrika Östgötaslätten. Kalken i marken är en av förklaringarna
till att så många sällsynta djur och växter lever i reservatet. Tidigt på
säsongen blommar stora mängder blåsippor och andra vårblommor.
När träden slagit ut ersätts vårfloran av skuggtåliga arter som vätteros,
trolldruva och tvåblad. Den sällsynta arten toppjungfrulin växer på de
centralt belägna, betade torrängarna och är förutom kalk beroende av
återkommande bete för att inte konkurreras ut av högväxta örter och
gräs. I reservatet har också flera sällsynta svampar påträffats, bland annat fyrflikig jordstjärna, som växer på barrmattor under äldre granar.

Toppjungfrulin
Polygala comosa

Svartsjön

Död ved som myllrar av liv - I gammal skog med gott om död ved
i form av högstubbar och lågor lever många ovanliga skalbaggar,
svampar, lavar, mossor och fåglar. Skalbaggen Ipidia binotata är en av
många sällsyntheter som funnit en fristad i Staffanstorps gammelskog.
Här finns också många bostäder för fåglar som häckar i håligheter i
gamla träd, exempelvis spillkråka och kattuggla.

Mellansjön

Ipidia
binotata

Spännande vattenliv Vid Mellansjön finns en
brygga varifrån man kan
studera djurlivet i vattnet.
I sjön lever grodor och grodyngel, salamandrar, kräftdjur
Blåsippa
och andra småkryp men också
Hepatica nobilis
fiskarten ruda. Med lite tur får man också se
svarthakedopping och rörhöna, vilka häckar i sjön. I strandkanten
av Mellansjön växer det högväxta halvgräset ag, som vanligtvis påträffas på Gotland.
Kulturhistoria - Det är människan som under århundraden format
det småskaliga kulturlandskapet runt Staffanstorp genom odling,
betesdrift och slåtter. Det äldsta spåret av mänsklig aktivitet i området är en treudd - en trekantig stenformation som markerar en
begravningsplats från äldre järnåldern. I reservatet finns även många
stenrösen, äldre husgrunder, fornåkrar och rester av en kalkugn.
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Blågrön
mosaikslända
Aeshna cyanea

Sårläka Sanicula europaea
hör tillsammans med
bland annat vippärt
och underviol till
reservatets rika
lundflora.
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Här är du
Reservatsgräns

Väg

Parkering

Vandringsled - 1,8 km

Stig

Toalett

Vandringsled - 1,2 km

Fornlämning

Eldstad

Vandringsled - 0,7 km

Information

Soptunna

Om våren blommar lungört Pulmonaria obscura tillsammans med stora
mängder blåsippor och vårlök.

Vid Hemsjön finns mycket spännande att upptäcka! Tänk på
att alla grod- och kräldjur är fridlysta – man få ta upp dem i
handen men inte skada dem eller flytta på dem. Små mängder rom och yngel får tas upp och studeras men därefter släppas
tillbaka varifrån de togs. Invid sjön växer den ovanliga växten ag.

Willkommen im Naturschutzgebiet Staffanstorp – gegründet 1970 zum
Schutz einer alten Kulturlandschaft. In dem hügeligen Gelände – einem
Werk der Eiszeit – liegen drei kleine Seen, die von welligem Weideland, dichten
Edellaubholwäldern und altem Nadelwald umgeben sind. Die reiche Pflanzenund Tierwelt des Gebietes wird geprägt vom kalkhaltigen Boden. Üppig blühen
im Frühling Leberblümchen, Dunkles Lungenkraut und Wald-Sanikel. Viel
seltener sind die Schopfige Kreuzblume, die für Weideland typisch ist, und der
Käfer Ipidia binotata, der in totem Fichtenholz lebt. Im Gebiet, das 43 Hectar
große ist, können auch Schwarzspecht und Ohrentaucher beobachtet werden.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
• släppa lös hund
• gräva upp växter eller plocka blommor, mossor och lavar
• framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat
än på väg som upplåtes för allmän trafik
• parkera annat än på därför avsedda platser
• tälta eller uppställa husvagn
• på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt

In the reserve it is forbidden to:
• let dogs run freely
• uproot plants or collect flowers, mosses or lichens
• use bicycles, motor vehicles or other means of transport other than
on public roads
• use a radio, CD recorder or similar in a disturbing manner
• camp or park caravans
• park vehicles other than in locations assigned for the purpose

Im reservat ist es untersagt:
• Hunde im Gebiet frei umher laufen zu lassen
• Pflanzen auszugraben oder Blumen, Moose oder Flechten zu pflücken
• außerhalb der öffentlichen Straße und Wege mit Fahrrädern, Motorfahrzeugen oder anderen Transportmitteln zu fahren
• in störender Weise Radio, CD-Player oder andere Abspieltechnik zu
nutzen
• zu zelten oder Wohnwagen aufzustellen
• auf anderen als den dafür vorgesehenen Plätzen zu parken
Naturvårdsförvaltare och markägare
Motala kommun
Park och Natur
591 86 Motala
Tfn: 0141 - 22 50 00 (vxl)
Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av
Länsstyrelsen Östergötland.
Området ingår i EU:s ekologiska
nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
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Välkommen till Staffanstorp

Welcome to Staffanstorp Nature Reserve – established in 1970 to protect
an old cultural landscape. In the hilly terrain – formed by the inland ice
– three small lakes are surrounded by undulating pastures, leafy deciduous woods
and old coniferous forest. The rich flora and fauna is characterised by the chalky
soil. Liverleaf, Suffolk lungwort, sanicle and black pea flower abundantly in spring.
Much rarer are the pasture species tufted milkwort and the sap beetle Ipidia
binotata, which lives in dead spruces. Great fen-sedge, black woodpecker and
Slavonian grebe are other species found in the 43 hectare reserve.

