Runt Uppsala finns det platser kvar
från Linnés tid. Låt nyfikenheten och
äventyret ta dig till de hemliga platserna
och det äventyr som väntar där!
På 1700-talet ville Linné göra sina studenter
till äventyrliga upptäckare. Han ville ta vara
på studenternas egen nyfikenhet. De samlades
i utkanten av dåtidens Uppsala och vandrade
tillsammans ut i naturen, ackompanjerade av
pukor och trumpeter!
De hade praktiska kläder på sig anpassade efter
väderleken. Varje student fick gå för sig själv en
stund och samla in växter, insekter och fåglar.
Sedan samlades de runt Linné för att se vad
de hade gjort för upptäckter. Mycket av det de
hittade var nytt för vetenskapen. Än idag finns
många av de växter, insekter och fåglar som
Linné och hans studenter hittade kvar. Man
skulle kunna säga att de var ute på en riktig
skattjakt!

HÅGAVANDRINGEN

Upptäck platser med allt ifrån stadspuls till den
rogivande doften av gödsel. Från tobaksodling
till får och hästar, som äventyrare måste du resa
i tid och rum. Och om du aldrig tidigare suttit
på ett får så får du nu din chans. Vid den sista
punkten kan du blicka ut över det som var en
havsvik på bronsåldern.

Under din jakt på de hemliga platserna kan
du alltid ringa Linné, 018-44 44 810. Han
kommer att vara din trogna guide på färden.
Det finns en kod vid varje kryss. Vad tror du
att Linné kommer att säga till dig?
HEMSIDA

Mer information om alla åtta Linnéstigar
som finns runt Uppsala finns på hemsidan
www.linnestigarna.se.
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Bli upptäcktsresande!

RING LINNÉ!

HÅGAVANDRINGEN

-en av åtta Linnéstigar

Ladda ner appen Naturkartan, den
underlättar ditt besök på Linnéstigarna.
BIOTOPIA

På Biotopia kan du låna en GPS. Här
finns också naturinformation om områden
runt Uppsala. Om du har frågor om Jakten
på Linnés hemliga platser så kan du
kontakta Biotopia på info@biotopia.nu
eller 018-7276370. Mer information om
Biotopia finns på www.biotopia.nu.
PRAKTISK INFORMATION

Om du vill gå hela vandringen så är den
5,6 kilometer lång. Den går på stigar och
cykelvägar. Det är bra att ha oömma skor
på sig under vandringen. Och du, glöm inte
fikat! Platserna är spännande att upptäcka
för både skattletare och andra. Du måste inte
gå hela vandringen på en gång, det går lika
bra att besöka en plats åt gången. Det går
också bra att cykla stora delar av sträckan.

I samarbete med

Linnés Historiska Landskap
Linnéstigarnas sträckningar bygger på Linnés Historiska Landskaps uppgifter
funna i historiska dokument. Uppsala kommun tackar Linnean Society of London
som bidragit med medaljongen till skyltar & foldrar.
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Jakten på Linnés hemliga platser

SÅ HÄR SÖKER DU SKATTEN
FÖR ATT HITTA den

hemliga skatten behöver du
en GPS. GPS kan även underlätta när du
ska hitta de X-markerade platserna längs
vägen. Det finns GPS att låna på Biotopia.
BÖRJA MED ATT ta

dig till den första platsen.
Du hittar alla platsers koordinater på
kartan som finns här på baksidan. Genom
att söka efter information på platsen får
du ledtrådar till svaret på frågan. Fortsätt
sedan till varje X-markerad plats på kartan.

KÄRLEKSÖRT

ORMVRÅK

Kärleken i kärleksörten
kan hjälpa dig att överleva. De späda bladen
går att äta och är rika
på C-vitamin.
Men pass på!
Ska man äta en växt
måste man vara säker
på att plocka rätt art.

Hör du ett jamande
högt uppe i skyn?
Där kanske ormvråken
segelflyger runt och runt
på varma vindar. Men var
så säker – blicken är fäst
på marken.

SORGMANTEL

på en fråga ger några av siffrorna
i koordinaten till den hemliga skatten.
Skriv siffrorna här nedanför i den ordning
som frågorna är numrerade på kartan.
Tillsammans bildar de koordinaten till
skatten. Lycka till!
RÄTT SVAR

NORDKOORDINAT:

OSTKOORDINAT:

Som en fjärilarnas pionjär kan
sorgmanteln flyga redan soliga
dagar i april. Efter parningsdans bildas ägg, larv och
puppa och nya fjärilar kläcks
i juli. Den vuxna fjärilen
gömmer sig under bark i ett
träd och vaknar tidigt nästa år.
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Vi använder koordinatsystemet WGS84.

Som djupt blå facklor
sticker axveronikans
blommor upp om sensommaren. Här flödar
sockerrik nektar!
Bin, humlor och fjärilar
samlas för en fest
solvarma dagar.

GUL FETKNOPP

Här är en växt som klarar torka galant.
Titta noga, ser du de små bladen? Likt en
kaktus tar den vatten när det finns och spar
tills då det behövs. Du kanske har släktingen
paradisträd där hemma i fönstret?

HÅGAVANDRINGEN
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Vad fanns här för 12 000 år sedan?
1. Vikingar (304)
X. Dinosaurier (253)
2. Väldigt tjock is (283)
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Lägg dig på stenhällar och se om
du kan hitta några gamla spår.
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FLOGSTA

N 59° 50.516’

E 17° 35.545’

3. Flogsta ängar

Här uppifrån kan du se Hågaån
möta staden och du har en fin
utsikt över landskapet.
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Vilken fågel finns i dammarna
där nere?
1. Smådopping (17 35)
X. Havsörn (17 38)
2. Orre (17 43)
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ERIKSBERG
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Väg

I denna park låg tobaksodlingar
på Linnés tid. Längre fram väntar
både får och fetknoppar.

N 59° 50.356’

E 17° 35.105’

4. Håga by

Här på landet finns många olika
djur. Kan du se några?
Vad finns det i Kung Björns hög
inne i hagen där borta?
1. Schaktmassor (322)
X. En jordkällare (373)
2. En grav (394)

Linnéstig
Cykelsträcka möjlig

Vilka samlades här?
1. Bönderna (59 42)
X. Församlingen (59 47)
KÅBO
2. Linné med studenter (59 50)

