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U

ltuna är sannolikt en av de mest välundersökta platserna i landet vad
gäller förekommande arter. Förr i tiden genom att en av Linnés
vandringar gick hit, och idag genom att ArtDatabanken, med alla
sina artexperter, och många andra ekologer finns här. Dessutom finns
här många landskapstyper med skog, vatten, våtmarker, urbana miljöer och
rester av ett äldre odlingslandskap. Under åren 1990-2019 har 2131 taxa,
varav 122 i Rödlista 2015, rapporterats i Artportalen. Här nedan listar vi
några utvalda, spännande eller sällsynta arter som har noterats här och som
du har en god chans att få se om du letar efter dem vid rätt tid på året.

Art + kategori i Rödlista 2015

Exempel på område(n)

Lämplig tid

Veronica hederifolia subsp. lucorum, skuggveronika LC

Logen3, Undervisningshuset2

sommar

Veronica opaca, luddveronika LC

Ultunaallén16, Biocentrum/Ulls väg17

maj-juni

Veronica peregrina, pilgrimsveronika NA

Ekologicentrum/Ulls väg18

april-maj

Veronica polita, glansveronika LC

”Här och var” på störd mark19

maj-oktober

Agrocybe pusiola, pygméåkerskivling LC

Åskullen SV källan14

höst

Geastrum melanocephalum, hårig jord-stjärna NT

Kunskapsträdgården, Ullbo5

höst(-vår)

Geastrum michelianum, kragjordstjärna LC

Kunskapsträdgården, Ullbo5

höst(-vår)

Geoglossum cookeianum, plattad jord-tunga LC

Gravfältet4

höst

Hygrocybe punicea, scharlakansvaxskivling NT

Gravfältet4

höst

Hygrocybe spadicea, dadelvaxskivling VU

Gravfältet4

höst

Spongipellis spumeus, skumticka NT

Grenhål i lönnallén upp mot Dag
Hammarskjölds väg16

höst

Acrocephalus palustris, kärrsångare LC

Fyrisån8, källan12

slutet maj-juni

Alcedo atthis, kungsfiskare VU

Fyrisån8, källan12

året runt

Coccothraustes coccothraustes, stenknäck LC

ArtDatabanken1 (matningen)

året runt

Locustella naevia, gräshoppsångare LC

Fyrisån8, källan12

maj-augusti

Luscinia luscinia, näktergal LC

Fyrisån8, källan12

maj-juni

Rallus aquaticus, vattenrall LC

Liljekonvaljeholmen13

året runt

Strix aluco, kattuggla LC

Liljekonvaljeholmen13 (skorsten, ek)

året runt

Apalus bimaculatus, bibagge LC

Virkeslärabacken15

mars-april

Blaps mortisaga, vanligt dödsbud EN

Logen3 (södra fasaden)

augusti-oktober

Svampar

Arter som noterades redan av Linné under hans Ultunavandring är markerade med en asterisk(*). Om du vill se ytterligare några genuint linneanska arter, så kan du försöka återfinna linnea Linnaea borealis på Ultuna
åsen, dyblad Hydrocharis morsus-ranae och vattenaloe Stratiotes aloides ”i en
damm”, eller skogstry Lonicera xylosteum och rörflen Phalaris arundinacea vid
Liljekonvaljeholmen. Rapportera gärna dina återfynd och nyfynd i Artportalen och lycka till!

Fåglar
Art + kategori i Rödlista 2015

Exempel på område(n)

Lämplig tid

Kärlväxter
Adoxa moschatellina, desmeknopp NT

Arrheniusplan , Ultunaåsen

april-maj(-nov.)

Androsace septentrionalis*, grusviva LC

Öster om logen

maj-juni

Anemone nemorosa × ranunculoides, svavelsippa NA

SV herrgården

april-maj

Draba nemorosa, sanddraba EN

Vindbrovägen och åskullen
SV källan14

april-juni

Fumaria vaillantii, blek jordrök NT

”Här och var” på ruderatmark, exv.
Veterinärvägen 119

maj-oktober

Galega orientalis, fodergetruta NA

N Gälbovägen20

juni-augusti

Geranium molle, mjuknäva LC

Logens östra gavel3

sommar

Hypochaeris radicata, rotfibbla LC

Veterinärvägen 1

juli-oktober

Nonea versicolor, nonnea NA

”Här och var” på ruderatmark, exv.
åskullen SV källan14

juni-november

Picris hieracioides, bitterfibbla LC

Cykelvägen N Ultuna21

juli-oktober

Steklar

Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris*, vanlig backsippa VU

Gravfältet4 och Virkeslärabacken15

april-maj

Anthophora retusa, svartpälsbi VU

Virkeslärabacken15

april-juli

Ranunculus acris subsp. friesianus, parksmörblomma, NA Herrgårdens O-sida10

juni

Philanthus triangulum, bivarg LC

Gravfältet4, slänten2

sommar

Sedum sexangulare, kantig fetknopp LC

Virkeslärabacken15

sommar

Thymus serpyllum, backtimjan NT

Gravfältet4 och Virkeslärabacken15

sommar

Halvvingar

Trifolium montanum, backklöver NT

Virkeslärabacken15

sommar

Jalla dumosa, jallabärfis, LC

Virkeslärabacken15

mars-april
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