
TIPSPROMENAD VID VIBYSJÖN

Frågorna och rätt svar till den tipspromenad som användes vid gångvägens invigning 3 maj 2014

1. Numera stannar inte tågen vid Vretstorps station.  När invigdes stationen?  1862

2. Ett gammalt vykort på Vretstorps hotell som tyvärr brann ned  När? 1922

3. En klass i Viby Kyrkskola på 1910-talet. När togs skolan i bruk? 1849

4. Varifrån kommer bäcken som rinner till Vibysjön (vid nya fågeltornet vid Välakärren)? 
Gallabergssjön

5. Denna fågel syns ofta i Vibysjön. Vilken art är det?  (Bild på skäggdopping): Skäggdopping,

6. Vägen längs västra sidana av Vibysjön går på en geologisk formation med ursprung i 
istiden. Vilken? Rullstensås, 

7. I Körtingsberg fanns förr ett mejeri. När upphörde driften där?  1934

8. När uppfördes ålderdomshemet i Viby socken  1924

9. Vibysjön utanför vassen har ett största djup av ungefär  2 meter

10. De runda fläckarna på trädets bark är lavar, men vad är en lav egentligen?  
En svamp och en alg som växer tillsammans, och som växer på trädet utan att parasitera på
det

11. På flera stubbar och döda stammar växer en sorts hårda svampar. Vad kallas sådana 
svampar?   Tickor

12. Vad heter den krypande växten på sjösidan av stigen?  Lummer

13. På flera platser längs stigen växer rikligt med skelört. Om du bryter en stjälk kommer det 
fram en färgad mjölksaft som inte är nyttig att få i sår eller ögon. Vilken färg har den?  Gul.

14. Vad heter växten med liljeartade blad men ännu inga blommor?   Krollilja

15. I sluttningen nedanför stigen växer en växt som sägs ha införts av munkar på medeltiden för 
att användas som medicinalväxt, men som nu kan vara ett besvärligt trädgårdogräs. Vilken 
art är det? Kirskål

16. På andra sidan vägen står 6 kala döda träd som nyss dog av en fruktad sjukdom. Vilken 
trädart är det?  Alm

17. Här står områdets grövsta ask. Vilken är dess omkrets i brösthöjd  3,8 m 

18. Vid landsvägen står flera gamla ekar, den grövsta med stamomkretsen 4,5 m. Man skulle 
gärna vilja veta hur gammal den är, men det ar i allmänhet omöjligt att mäta åldern på gamla
ekar eftersom   De är ihåliga, så årsringarna längst in finns inte längre.

19. Denna fågel är vanlig i dammen. Vad kallas fågeln?   Sothöna 

20. Vad heter den lilla gröna växten i kanten på ”sjön”?   Andmat 
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