
Mariebergsuddens

EKJÄTTE

motala.se

Vad är ett NATURMINNE? MARIEBERGSUDDEN - en grönskande oas

I Sverige finns närmare 1500 naturminnen. De 
flesta är gamla eller säregna träd, i huvudsak 
gamla ekar. Flyttblock och jättegrytor är andra 
vanliga naturminnen. I Motala kommun finns 
totalt sju naturminnen, samtliga är gamla träd.

Lagen ”angående naturminnesmärkens fre-
dande” instiftades redan 1909. Det gör den 
till landets äldsta naturskydds lag tillsammans 
med national parkslagen. Lagen infördes för 
att göra det möjligt att skydda områden eller 
naturföremål “av särskilt intresse för kännedom 
om landets natur eller på grund av dess märk-
liga natur beskaffenhet”. Skyddet av naturmin-
nen regleras idag i Miljöbalken och är avsett för 
objekt eller områden mindre än ett hektar. Nya 
naturminnen bildas numera mycket sällan.
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Vid stranden står en riktig bjässe, en hög och ståtlig 
ek vars fårade stam mäter nästan fem meter i omkrets. Eken 
skyddades som naturminne 1967. Jätteekar som denna är 
mycket värdefulla, eftersom de är hem för ett myller av organismer.

Flera hundra år 
Den naturminnesmärkta eken är nästan 
30 meter hög och mäter 4,6 meter i 
omkrets. Ingen vet med säkerhet hur 
gammal eken är, men sannolikt är den 
mellan 200 och 300 år. Kanske stod den 
här redan under Baltzar von Platens 
kanalbygge i början av 1800-talet?
 

Gamla ekar - fulla av liv 
En gammal ek kan rymma en ena-
stående mångfald av växter och djur. 
I stammens håligheter bor fladdermöss 
och fåglar. På den grova barken växer 
sällsynta lavar. I murken ekved lever 
svampar och skalbaggar och det grön-
skande lövverket är både hem och mat 
för en rad fjärilar och andra småkryp. 

Ekar gillar värme och sol 
Riktigt gamla, grova ekar är ovanliga 
i dagens landskap. Det finns flera or-
saker till att ekjättarna försvunnit. Många 
ekhagar har blivit åkermark eller barr-
skog. Andra har bebyggts eller tagits 
i anspråk på annat sätt. 
   Igenväxning och beskuggning 
är också ett problem, ofta orsakat 
av upp hört bete. För att gammel-
ekarna och dess hyresgäster ska få 
ljus och värme, kan man behöva röja 
och avverka runt stammarna med jämna 
mellanrum.

I Motalas gammelekar lever flera sällsynta 
småkryp som hotas, eftersom solbelysta gam-
melekar blivit en bristvara i dagens landskap. 

Gammelekklokrypare Larca lata

Det syns på klokryparna vilka 
deras släktingar är! De ser ut som 
vilka skorpioner som helst, men 
är bara några milli  meter stora och 
helt ofarliga.

Orange rödrock Ampedus nigroflavus

Orange rödrock är en 9-13 mm stor skalbagge i familjen 
knäppare. Hamnar den på rygg smätter den med ett knäp-
pande läte upp sig på benen igen, precis som alla knäp-
pare gör. Lägg märke till de tjusigt kammade antennerna!

Naturminnes-
lagen från 
1909 är en av 
landets äldsta 
naturskydds-
lagar. Mindre hackspett
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I Mariebergsuddens grönskande lövskogar 
finns ett rikt växt- och djurliv. I branten breder 
en blåvit matta av sippor ut sig tidigt om 
våren. Vid samma tid blommar tibast och 
lungört. Lite senare på säsongen slår 
sårläka och trolldruva ut i skuggan under 
det täta lövverket. 

Lövskogar är insektsrika miljöer med gott om 
mat för olika slags fåglar. Om våren ljuder 
luften av småfågelsång och hackspettars 

trumvirvlar. Med lite tur får du syn på 
landets minsta spett, mindre hackspett, 

på din promenad genom skogen. Den är 
inte större än en domherre.

Ek
Quercus robur 


