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Girabäckens djupt nedskurna ravin 
ligger i det bördiga jordbrukslandskapet 
ungefär 1 km norr om Uppgränna. I maj 
slås du av ramslökens starka doft.

Bäcken skär genom Visingsöformatio
nen, en sedimentär bergart som bilda
des för 700850 miljoner år sedan. De 
olika lagren med sandsten och lerskif
fer med inslag av kalksten är synliga 
nära Vättern i Girabäckens dalgång. 
 Bäcken kantas av ädellövskogs
klädda sluttningar med träd och bus
kar som alm, ask, ek, fågelbär, klib
bal, skogstry och hassel. Man får en 
känsla av orörd naturskog när man 
kommer in i den frodiga ravinen. Här 
finns många gamla och döda träd, 
både stående och liggande. På marken 
växer ramslök, skogsbingel, storrams, 

lundelm, skogsstarr och flera olika 
ormbunkar. I den övre delen av ravi
nen klättrar murgröna som lianer upp
för trädstammarna och täcker delvis 
marken. Tickor är trädlevande svam
par som det finns gott om på döda 
och döende trädstammar längs med 
bäcken.
 Större barksnäcka och bukspol
snäcka är exempel på Girabäckens 
rika mångfald av sällsynta och hotade 
landsnäckor. Tillsammans med bark
glansbaggen och andra mindre van
liga skalbaggar bidrar de till den rika 
faunan i bäckravinens lövnaturskog. 

Fågelsången på våren är bedövande 
med gärdsmyg, grönsångare, svarthät
ta, taltrast, rosenfink och många fler. 
 Under ett tjugotal år kring förra se
kelskiftet bedrev aktiebolaget Gränna 
Sandsten täktverksamhet i ravinen. 
Resterna från ett transportspår syns 
ännu tydligt vid det nedre av de tre 
stenbrotten. Stenen fördes på stentral
lor ned till sjön där den sedan skeppa
des vidare. Mycket av stenen såldes till 
Skåne där den användes som fasadsten 
på offentliga byggnader. 

4. Girabäcken
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VÄRT ATT VETA

En spångad stig med små trappor, broar och sittbänkar leder upp genom bäckravinen. Nere 

vid sjön finns en grillplats och en liten badstrand. Informationsskyltar berättar om stentäkten 

i ravinen. Girabäcken ingår i Biosfärområde Östra Vätterbranterna och är skyddat som 

naturreservat och Natura 2000-område. 

VÄGBESKRIVNING: Kör turistvägen från Gränna mot Ödeshög ca 5 km. Ta vänster i väg-

skälet vid Uppgränna. 

PARKERING: På vänster sida av vägen ca 1 km norr om Uppgränna finns P-plats med 

informationsskyltar om Girabäcken och Vättern.

BUSS: Buss mot Gränna hamn, byt till buss mot Ödeshög, hållplats Uppgränna norra.

 Större barksnäcka
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