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Hitta till änget

Änget ligger nedanför Stenkumla kyrka. Från kyrkans 
parkering går det en stig i istids-ravinen ner till änget. 
Stigen slutar vid en av Gotlands vackraste äldre sten-
broar, där vägen tar er till änget. Det går även att köra 
in på samma skogsväg, från vägen mot Träkumla. Där 
finns en liten glänta med parkering för 1–2 bilar, strax 
efteråt. Ett lämpligt alternativ om man inte vill gå 
längs stigen i ravinen.

Gotländska ängar

Gotland är unikt med att på en relativt liten yta ha 
nästan 200 ängar i god hävd. Ängarna finns kvar 
tack vare allt arbete som genomförs av förvaltare och 
frivilliga. 
 
Gotländska Ängskommitténs uppgift är att verka 
för det gotländska hävdade ängets bevarande. 
Detta sker genom att på olika sätt stödja och upp-
muntra dem som äger eller hjälper till att hävda 
våra ängar. Ängskommittén är en del av Gotlands 
hembygdsförbund. Mer information via deras 
webbplats: www.gotlandsangar.se.

Fåglar i änget

Några fågelarter är typiska 
för änget. Nötväckan och 
halsbandsflugsnapparen 
trivs i holkarna runt änget. 
Gärdsmygen håller dig 
sällskap året runt, särskilt lite i 
utkanterna av änget. 
Rödhaken stannar även den långt in på hösten. 
Andra karaktärsarter är svarthätta och stenknäck. 
Annars dominerar kajorna ängets liv. De häckar 
gärna i alla håligheter och på vintern samlas 
hundratals i de höga popplarna.

Intill änget

Utanför änget på ”platån” och vid stenbron trivs 
insekter och växter som gillar sol och torka. 
Blommorna är oftast små men oerhört vackra om 
man tittar närmare på dem, som vit fetknopp bland 
andra. Den blåvingade gräshoppan lever i en liten 
population uppe på hällmarken. 
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Stenkumla prästänge är en liten ”pärla” bland alla de 
fantastiska ängar som finns på Gotland. Det ligger 
nedanför den klintkant som löper från Stenkumla och 
mot höjderna vid Follingbo. Från klintkanten har man 
en fin vy ut mot änget och åkrarna. 

Ängets karaktär

Änget är omkring ett hektar stort. Som på så många 
andra håll är det bara en liten rest av all den areal som 
sköttes förr, när allt vinterfoder till jordbruket togs från 
ängsmark. Trots det skapas här en viktig livsmiljö för 
en mängd olika arter, särskilt om man räknar in den 
omgivande naturen. Runt om änget är det åkermark, 
hällmark, raviner, klintkanter och vattenhål som ger 
goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv. Även 
extremt torra somrar bibehåller området viss fukt på 
sina ställen.

Träden är det som mest tydligt sätter sin prägel på 
änget. De första man möts av är två stora granar, kanske 
de största på ön. Intill följer flera popplar, längs hela den 
västra kanten. Längre in mot änget växer bland annat 
ek, asp, lönn och apel. Utanför änget norrut står stora 
hästkastanjer intill den gamla äppellunden.

Växter och insekter

På våren blommar vitsippor och gulsippor, och längs 
den västra kanten rikligt med blåsippa. Lite senare tas 
marken över av gullvivor i mängder. I änget är det vid 
det gamla trädgårdslandet som de flesta blommorna 
syns till efter våren med humleblomster, åkervädd och 
skogsnäva. I juni kommer ängsväxter som höskallra och 
enstaka brudsporrar. Uppe på ”platån” blommar då ock-
så rikligt med blåeld. Mitt i sommaren är insekternas 
tid och i änget kan man bland annat se luktgräsfjäril, 
humlebagge och sexfläckig bastardsvärmare. Med lite 
tur även den karakteristiska getingspindeln. På hösten 
är det alla lövträdens färgprakt som fångar blicken.

Stenkumla Prästänge
Välkommen till

Änget är känt för 
sina popplar, även 
om ”jättepoppeln” 
numera är borta då 
den föll i en storm 
under 2010-talet. 
Till den krävdes 
minst 3 personer 
för att omfamna 
stammen.
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