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På Ragvalds naturstig kan du bekanta dig med det traditionella agrikulturella landskapet där
människans och naturens korrelation genom århundraden är lätt synlig.
Ragvalds gårdscentrum fungerar nu som ett museum och dess närmaste omgivning har blivit ett
parkområde. På åkrar och skogsmark av Ragvalds gård har man senare byggt ett
bostadsområde som heter Ravals.
Objekten har märkts till terrängen med trästolpar. Du kan fritt välja blad olika rutt och bekanta dig med
föremål som mest intresserar dig.
Ragvalds gård var ägd av samma släkt från 1540-talet till 1980-talet. Bertil
Malmström som var född år 1900 var den sista representanten av denna
bondesläkt och den sista invånaren i Ragvalds.
Naturstigens innehåll kompletteras kontinuerligt, och därför utges denna
guidebok i internet. Du kan gärna föreslå dina egna tipps om objekt som
kunde vara passliga för denna naturstig!

Bertil Malmström som en liten gosse i början av 1900-talet.
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STENMURAR OCH KATTEN SOM SKYDD FÖR SPANNMÅLET

I bilden ser vi Ragvalds husfolket på halmängen i början av 1900-talet.
Sädesmagasinen är ett förråd av spannmål och frön och den är den mest bastanta byggnaden på hela
gården. Den är troligen byggd under senare hälft av 1700-talet. Stenmurar skyddade spannmålet av
ovädren, inbrottstjuvar och eldsvådor. Om skörden blev förlorad hade man hungersnöden framför sig.
Huskatten var en viktig arbetstagare på gården. Den håll råttor och mus i tukten och förhindrade dom
att äta och förstöra spannmålet.
I yttre dörren syns även ett rökförbud från tiden då detta område tillhörde den sovjetiska militärbasen;
man förvarade troligen sprängämnen eller bränsle i sädesmagasinet.

Frågor:
1.
Varför var katten så viktig på en bondgård?
Förr i världen klipptes spannmålet med lien eller
med skäran.
Med vilka redskap klippar man det nuförtiden?
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GÄRDESGÅRDET
Förr i tiden hade man staketen kring trädgården, åkrar och betesmark för att hålla kreaturet undan
rovdjur och för att hålla korna borta från åkrarna. Ordet ”gård” betydde ursprungligen ett inhägnat
område, t.ex. orden ladugård och trädgård härstammar från den tiden.

En traditionell gärdesgård görs av gran, asp eller tall, helst genom att de klyvs med en yxa när de är
färska. Även runt, randbarkat virke passar bra till gärdsel. Störarna är av gran eller en, de randbarkas,
roten vässas och förkolas i stockeld.
Vidjorna görs av unga, små granar som klyvs. Ett staket av trä är tämligen kortlivat och kräver hela
tiden lagning och omarbetning för att hållas i skick.

Därför hade den forna tidens kyrkslättsbor varje sommar sysslor med sina staket och gärdesgård.
Man behövde ju långa staketen överallt; boskapsskötseln har varit en stor näring i Kyrkslätt för over
500 års tid, vilket betyder att sådana här gärdesgård har funnits överallt i vår socken.
Denna gärdesgård byggdes under en kurs ordnad av Kyrkslätts Hembygdsförening sommaren 2012.

Fråga:
2. Hurdana gårdar har du besökt?
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FÄRDPLAN GENOM TIDERNA

Från backen i Ragvalds ser man landskapet i Överby ådal
som korsas av olika färdplan av olika åldrar. För hundra år
sedan gick Ragvalds husfolk till fots, med hästkärror eller
åkte skidor.
I en karta från år 1760 syns Ragvalds huvudbyggnad och
rian samt Kungsvägen mellan dom. I söder syns det en å
som slingrar genom åkrarna.

Fråga:
3. Hur många färdplan ser du omkring dig i dag?
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DET BLOMMAR PÅ ÄNGEN
Framför Ragvalds rian belägen äng är ett praktexempel på en blomsteräng, en källa för otaliga sånger
och en glädje för fjärilar.
Växtligheten på äng- och hagmarker växlar sig med markens näringsinnehåll och fuktighet. I olika
delar av en slåttrad äng finns olika slags växtlighet. Utan skötsel ängar och hagmark förvandlas snart
till buskar, djunglar och skogar.
Tjärblomster trivs på öppna och soliga ställen, som t.ex. den sandiga vägrenen.
Den har fått sitt namn av ”tjäran” som finns i dess notskaft. Pröva på den med dina fingrar; vad skulle
hända dig om du vore en myra?
Många växter på äng- och hagmarken sticker ut ur snön på vinter och blir matställen för fåglar.
Frågor:
4. Hur många olika blommor
och hö ser du den här
tiden av året?
Hittar du någon av dessa växter?
Timotej
Kråkvicker
Gulvial
Mjölke
Toppklocka
Liten blåklocka
Prästkrage
Kärleksört
Gul fetknopp
Duvvicker
Rödklint
Gråfibbla
Gullris
Johannesört
Styvmorsviol
Åkerviol
Femfingerört
Hundkäx
Rockentrav
Bockrot
Ängshaverrot
Brännässla
Hallon
Backskärvfrö
Röllika
Åkervädd
Smörblomma
Vitplister
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5
RIAN

I Finland är sommaren kort, hösten är vått och kall. Utan torkning i rian skulle spannmålet ha ruttnat
och blivit oanvändbart.
Med spannmålslaster har det kommit många växtfrön från olika håll av gården till rian. Det har ökat
mångfalden av blomsterarter här på ängen.
Rian har stått på samma plats redan på 1760-talet. På grund av brännfaran ligger det borta från andra
gårdsbyggnader.
Fråga:
5. Hur urskiljer man fortfarande att rian har fungerat som en jättelik rökbastu?
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BJÖRKAR MED TRÄDSVAMPAR
Kännetecknande för en naturskog är, att där finns träd i alla åldrar och alla storlekar, även murkna,
murknande, sjuka och döda träd. Ruttna träden ligger på den mossbetäckta marken.
I naturskogen finns det rum för flera sådana arter som kräver en ostörd livsmiljö. Några arter, t.ex.
hackspettar, en del mesar och andra hålbyggare behöver murknande träd för häckningen.
Flera skalbaggar, trädsvampar, lavar och mossor kan endast leva på murkna träd.
Fastän Ragvalds-området inte mera är en naturskog har man låtit gamla träd ruttna i fred på många
olika ställen. Den ståtliga gamla björken har fått vila i fred i ängens kant. I björkens stam kan man
urskilja många olika slags trädsvampar som t.ex. tickor.
Trädsvampsvävnaden
använder trädets
cellväggar som näring
genom att enzymatiskt
upplösa dem och på så
sätt medföra att trädet
murknar.
Platticka är mycket allmän
här både på växande och
liggande träd.
På björkar kan du även se
björkticka.
Sprängticka är mycket
vanlig på björkar. Den är
en svart knölaktig och på
ytan sprucken utväxt, där
det finns både mycelium
och cellvävnad av
trädbark.

Fråga:
6. Hur många olika svampar urskiljer du på björkens stam?

RAGVALDS NATURSTIG 2017
8

7
KARAKTÄRSGRANARNA
Mellan riaängen och Eliasvillan finns det en rad av bastanta granar.
På gamla husens gård har man ofta planterat granstaket. De har skyddat gården från snöyra,
stormvind och sommarhetta.
Dessa giganter har börjat sin växt i början av 1900-talet. En del av dom har redan fallit ned på grund
av rötan. Många fåglar har sin näst på granens kvistar och haren håller gärna vilopaus i granbarrens
skymning.
Ett träd växer på olika vis
under olika årstider. Varje
år uppkommer en ny
rand, ett nytt årsskikt.
Trädets ålder kan utredas
genom att räkna dess
årssikt. Dom är lättsynliga
i huggna träd.
Ur ett levande träd kan
man ta en provbit med en
lång borr som heter
trädborr.
Kanske någon dag får vi
veta exakt hur gamla de
här granarna när vi borrar
dem med en trädborr?

Fråga:
7. Vet du någon sång om granar?
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HITTAR DU FÅGELHOLKARNA?
Vid denna stig har man hängt olika fågelholkar i träden. Leta upp dem och tag reda på vilka fåglar som
kan häcka I dem. Bor det någon i dem just nu?
Alla holkar har svarvats ur hel trä och de passar bra åt fåglarna. Holkarna putsas varje host från
gammalt skräp. Därför är taket/bottnen löstagbart. Årligen kontrolleras också att holken är väl uppsatt
och i gott skick.
Bra fågelholkar kan man bygga själv av bräde.
Sommarfåglar i Ragvalds är:
Kaja
Bofink
Lövsångare
Björktrast
Rödvingetrast
Koltrast
Blåmes
Talgoxe
Rödhake
Grönsiska
Trädgårdssångare
Vinterfåglar:
Blåmes
Talgoxe
Domherre
Grönfink
Grönsiska

Fråga:
8. Hur många fågelholkar
hittar du på naturstigen?
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EN FURU SOM EN ELSTOLPE
Tallen är ett av de mest allmänna träden i Finland och den har många namn. Furun är hög och furan
är stadig.
Den ståtliga tallen i Ragvalds har överlevt trots att den har blivit en tillfällig elstolpe. Cirka 60 år sedan,
på 1940-talet då detta område var Sovjetunionens militärbas gjorde soldaterna en bostad till farbror
Elias gårdsbyggnad och förde elledningar dit via tallen.
Militärbasen påverkade Kyrkslätts
kulturmiljö även på många sätt. Åkrarna
växte igen och traditionella byggnader
blev förstörda.
Elledningarnas ställningar sitter fast i
träden på samma höjd som för 60 år
sedan. Trädets stam växer tjockhet varje
år och ställningar har fastnat ännu tajtare.
Träden växer längd med sina årsskott
och grenar. Av de färska årskottens längd
kan du se hur mycket ett träd har vuxit i
ett år.

Fråga:
9. Ser du hur elinstallationerna sitter
fortfarande fast högt uppe i trädet?
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LIVETS SÄLG
Man brukar betrakta sälgen som ett mindre viktigt träd som knappast duger till ved.
En gammal sälg är dock värdefull för själva naturens skull. Det murknande träet erbjuder en utmärkt
livsmiljö
för en del insekter. Många gamla sälgar utgör ett bra växtunderlag för lavar och trädsvampar.
I likhet med många andra videarter blommar sälgen tidigt på våren. Den erbjuder vårens första bin och
andra insekter honung och pollen.
Dessa ståtliga sälgar här på Eliasvillans gård är ännu unga, men även på deras stammar växer det
flera trädsvampar, lavar, bladmossor och levermossor.

Fråga:
10. Du kan finna följande arter:
blemlav
slånlav
blåslav
skrynkellav
skållav
granlav
franslevermossa
eldsticka.
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HAGMARKEN
Detta bestånd var ännu före Porkalaparentesen hagmark av Ragvalds gård.
Får och kalvar betade här. Skogen var mycket ljusare då och det fanns många olika hösorter och
gräsar. Nu har skogen vuxit igen och som minne av den gamla hagmarken finns bara några växtarter
som t.ex. gråal, rönn, smultron, vispstarr och vårfryle.
För hundratals år hade naturängarna en stor betydelse som husdjurens sommarmat.
Tack vare kor och får som åt alla buskar förblev ängarna öppna hela tiden, men när ängarnas bruk
som betesmark slutade i förra delen av 1900-talet började de växa igen.
Därför har de flesta forna hagmarkerna försvunnit under de senaste årtionden, så som det har hänt
här i Ragvalds.
Här, i husets forna fårhage har man börjat röja undan snåret för att markvegetationen skulle åter igen
blomstra och för att området skulle få tillbaka sina hagmarksdrag.

Fråga:
11. Är fåren ett rovdjur?
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KÄNNER DU TILL LAVAR?
De björkar som står här i närheten är ovanligt tjockbarckiga och sköldbarkiga. Deras bark är lav- och
mossbetäckt. De vanligaste arterna är blåslav, näverlav, bägerlav, blågrå mjöllav, flarnlav,
knappnålslav, skägglav och tagellav,
samt mossor: krokmossa och skogskransmossa. Dessutom förekommer ganska allmänt algen
trentepohlia umbrina som är känt för sitt vackra orange färg.

Trädstammar är således täckta av lavar, mossor och alger. Mest finns de på fuktiga och skuggiga
ställen.
I synnerhet lavarna lider av luftföroreningar: de blir mindre, bollformiga, både arter och antalet
minskar. Även vid denna stig kan luftföroreningarnas verkningar på lava redan ses, särskilt på öppna
ställen.

Fråga:
12. Är björk ett barrträd?
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DEN GAMLA BRUNNEN
Det här är Ragvalds brunn. Här fanns det tillräckligt vatten av god kvalitet. Från brunnen ledde en
vattenledning till gårdens huvudbyggnad och ladugård, och vattnet gick i rören utan någon pumpa tack
vare höjdskillnaden.
I ladugården behövde man mycket vatten,
inte bara som de törstiga kossornas dryck
utan också för att avkyla mjölken i en
vattenbassäng.
Förbättringsarbeten av Överbyvägen skalade
ledningen och vattentillflödet tog slut.

Fråga:
13. Varifrån kommer vattnet till brunnen?

14
EN BASTU I TRÄSKUGGAN
Många bad har kastats här. Ragvalds
bastu stod på denna plats ännu I början
av 1900-talet. Därefter har en större
bastu byggts vid landsvägen bredvid den
nedre brunnen.
I den nya bastun tvättades också byken
och mjölkerskan bodde i dess lilla
bastukammare.
Bastun har varit i flitig bruk ty husfolket i
Ragvalds var välkända för deras
välordnade och ständiga liv.
Från den här trakten har man ju skrivit
upp ett ordspråk: "En välsovi o väläti karl
gör gott arbet".
Fråga:
14. När har du senast badat bastu?
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SVAMPAR, TRÄDENS VIKTIGA VÄNNER
Svampmyceliet är livsviktigt för trädet.
Skogsgödsling kan skada svamparna
och därigenom även träden.
Växter med örtstammar suger vatten
och där upplösta näringsämnen från
jorden med hjälp av rothår.
Rothåret är en uppsvällning av rotens
ytceller.
Rötterna på träd och flera risväxter har
inga rothår. De suger vatten genom sitt
mycelium.
Du får lätt syn på tallens mycelium
genom att gräva litet vid tallens rötter.
Myceliet täcker t.ex. tallens rotyta som
ett tätt, ljust eller gulaktigt slidformigt
skikt. Myceliet hör till någon vanlig
skogssvamp hos tallen t.ex. tallsopp. Du
får lätt syn på tallens mycelium genom
att gräva litet vid tallens rötter.

Fråga:
15. Hur vet man att stensopp är en
rörsvamp?
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DET ENVISA FOLKET I ENENS SKUGGA
På bergsängen i hagmarkens yttre kant växer det en rad av ståtliga en. Enen har blivit en symbol för
seghet och styrka därför att den överlever i mycket hårda förhållanden. Även här trivs de bra på det
gassiga bergets kant. Skuggning tål enen dock inte. Om en tät skog växer omkring den, har den ett
öde att tynas bort i mörkheten.
De äldsta enarna i Finland är t.o.m.
ettusen år gamla.
Enen är ett barrträd och dess kottar
liknar bär. Enbär har använts som
medicin och krydd. ”Bärkottar” växer
inte till varje en, för att enen har
pistiller och ståndare i olika individer.
Enbär är till början gröna och oftast
först på den tredje hösten efter
pollinationen blir dem svartblåa och
täckta av gråblå vax.
På samma gren kan man alltså se
både gröna och mogna blåa ”bär”.
Fåglar och andra djur som äter bär
sprider en till nya ställen. Frön går
genom djurens matspjälkningssystem
som hela, och man tror att resan
genom djurets mag hjälper de hårda
och tjocka frön i groningen.
Särskilt hönsfåglar, trastar,
sidensvansar, domherren osv. äter
enbär. Enbär också flyter i vatten och
därför drivas dom också till stränder
och skär.

Fråga:
16. Hur kallar man enens blad?
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DEN SUSANDE ASPEN
Varje trädart har sina egna särdrag. Aspen är ett mjukt och böjligt träd som växer snabbt. Det susande
ljudet som kommer ur dess runda blad blir lätt hörd även i milt blåsväder.
En stor aspeskog kan bestå av en enda individ som har tagit över hela området med sina utlöpare.
På hösten får aspen en ståtlig höstfärgning.
Små hål som passar bra som hem för småfåglar eller flygekorren uppkommer i gamla aspträd.
Nedan stora asparna kan man hitta små spillningar som berättar att flygekorren, den flygande håriga
jycken har varit här. Även i Ragvalds har man träffat flygekorrar.
Aspen har använts som material för tändstickor, förvaringskärl m.fl. Aspbräde används nuförtiden
också som bastulavar.

Fråga:
17. Känner du till en susande aspträd?
.
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MYRSTACK
Vid stigen ligger en myrstack. Ta en närmare titt på den, men rör inte stacken. Av stackens
modellritning ser du hur brett den enskilda stackens funktioner sträcker sig.
Den här stacken är rätt liten. I gynnsamma förhållanden kan stacken vara närmare två meter hög och
ha hundratusen myror.
Den ovan jord belägna stacken är byggd av barravfall. Stacken är täckt av ett två cm tjockt tak, som
håller stacken torr även vid hårt regn. Stacken är en sorts värmeskåp, där temperaturen är jämn vid
27 grader på sommaren. Äggen, larverna och pupporna utvecklas i denna temperatur.
Övervintringscellerna och
drottningcellen befinner sig
under barrstacken i den
underjordiska delen.
Myrorna identifierar
invånarna i sin egen stack på
den för stacken
karakteristiska lukten. Från
stacken leder det stigar till
närliggande träd och buskarbladlusfarmerna.
Myrorna äter bladlössens
klara, sockerhaltiga avföring.
Därför “sköter” de bladlössen
i närheten av stacken.
Samhället kan även bestå av
flera stackar; dotterstackarna
är förenade med varandra via
stigar.
Det tar en lång tid att bygga
upp en stor stack, t.o.m.
tiotals år. Låt stacken vara i
fred och betrakta dessa
skogens hälsopoliser i aktion
på längre håll. I flera stackar
ser man spår av
grävlingarnas framfart. Även
många fåglar äter myror.

Frågor:
18. Har du blivit biten av en myra?
Varför känns myrbetten så pinsam?
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ROSORNAS LÄCKRA STAM
I den röda stugan som heter Eliasvillan
bodde för hundra år sedan farbror Elias,
bror till Bertil Malmströms pappa.
I den gamla trädgården växer många
vackra och nyttiga växter som tillhör
rosornas (rosaceae) släkt. Vid sidan om de
spetsiga rosbuskarna tillhör släkten många
arter som människor har använt som
nyttoväxter och avlat vidare, så som äpplen
(malus), hallonen (rubus) och jordgubbar
(fragaria).
Smultron och vilda hallon växer på öppna
ställen i gårdens utkanter. Stampa inte
dessa läckerbitar!
Stammens största släkt är hägg (prunus), där bl. a. körsbär och plommon tillhör. I denna trädgård
växer det hägg, surkörsbär, krikon. Körsbär och krikon gör alltid mycket utlöpare och blir täta
växtsamhällen.
Under Eliasvillans fönster trivs ett urgammalt äppelträd som
har sett många gångare passera förbi.
Därför skall vi behandla den högaktningsfullt!
Rönnen bredvid äppelträdet är av samma rosornas stam och
även dess bär är liksom små äpplen.
”Sura är rönnbär...” sa räven i sagan, men nog blir det en
läcker gelé av dem, och dessutom är dom rikliga med
vitamin.
På stenmuren växer gamla allmogesrosor som har hittats från
olika håll i Kyrkslätt. Den enfaldiga vita pimpinellros härstammar
från den gamla kyrkogårdens utkant, den klätterblommiga
pimpinellrosen från Överby Torpvägen och den ljusröda rosen
hittad från en skogsväg kan vara en högsommarrosa.
För många finländare är säkert den mest värdefulla arten i
rosväxterna stam det guldfärgade hjortron som innehåller en ytterst
stor c-vitaminhalt.
Åkerbär är en sällsynt godbit, men stenbär finns på banker av
nästan varje dike.

Fråga:
19. Kan man äta nypon?
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BÄRBUSKAR – HÄR FÅR MAN SMAKA!
Vinbär växer som vilda i Finland men till trädgårdsodlingen har man avlat arter som ger rikligare skörd.
I Eliasvillans trädgård växer det krusbär och röda vinbär.
Det är viktigt att minnas att främmande växten och bär får man absolut inte smaka för somliga av dom
är farligt giftiga. Dessa bär får man
smaka!
Ätbara bär i naturen är:
-svart vinbär
-röd vinbär
-blåbär
-lingon
-tranbär
-odon
-kråkbär
-hallon
-åkerbär
-hjortron

Giftiga bär i naturen är:
-liljekonvalj
-ormbär
-besksöta
-tibast

Fråga:
20. Hur skiljer sig vinbärens och
krusbärens blad från varandra?
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SVAR OCH TILLÄGGSINFORMATION:
Det kan finnas många rätta svar till frågorna, och somliga svar varierar med årstider.
1. Katten jagar möss och råttor, som är skadedjur, säskilt i sädesmagasinen och rian. I en del dörrar fanns
en kattlucka så att kitten slap in när som hellst.
Man klippar spannmålet nuförtiden med en skördetröska.
2. Många har besökt en trädgård, en djurgård och ett barngård.
3.
- Den medeltida Kungsvägens rutt från Åbo till Viborg har vid Ragvalds-området fått namnet
Överbyvägen. Överby byn har funnits här redan på 1300-talet. Kyrkslätts första kyrkoherde Ervast
bodde i Överby.
- Längs gångvägen kommer man behändigt till Ravals nya bostadsområde. Jönsstigen är har fått sitt
namn av Jöns Ragvaldsson som var Ragvalds husbonde på 1540-talet, alltså 470 år sedan!
- - Kvarnbyån slingrar i dalen söder om Ragvalds.
- - Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo blev färdig i första början av 1900-talet. Även Ragvalds
mjölkhinkar transporterades med tåget till salu till Helsingfors.
- Den nya Hangövägen eller Stamvägen 51 byggdes efter Porkalaparentesen på södra sidan av
kustbanan.
- Fågelvägen över Porkala udd flyger tiotusentals flyttfåglar årligen.
- I luftvägen formas även sträcken av den internationella flygtrafiken.
4. Var och en hittar sitt egna svar.
5. Rian har inga skorstenar. Rökluckornas kanter ovanför dörrarna är fortfarande svarta av sot.
6. Var och en hittar sitt egna svar.
7. Granen är nämnd i många folkvisor, barnvisor och julvisor.
8. Var och en hittar sitt egna svar.
9. Var och en hittar sitt egna svar.
10. Var och en hittar sitt egna svar.
11. Nej den är inte. Får äter gräs och andra växter.
12. Björken är ett lövträd.
13. Vattnet kommer till brunnen från grundvatten. I jorden finns det lagren som samlar vatten.Man kallar det
grundvatten. En källa formas på det viset att grundvattnet kommer till ytan.
14. Var och en hittar sitt egna svar.
15. Under soppens hatt finns små rör.
16. Enens blad är en barr.
17. Var och en hittar sitt egna svar.
18. Myror kan producera s.k. myrsyra som är stark och luktar bitter. Den svider på huden.
19. Man kan äta nypon, men man bör först avlägsna frön, som har små spikar överallt på sig.
Nypon är riklig med c-vitamin och man kan tillverka läcker te av dom.
20. Vinbärens blad är spetsigare än krusbärens blad, som liknar den traditionella pepparkaksmodellen.
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FÖRVERKLIGANDET AV DEN NYBYGGDA NATURSTIGEN
Ragvalds är ett museiområde ägd av Kyrkslätts kommun. Museiverksamheten sköts av kommunen
kulturtjänster.
År 2012 beslöt Museiverket att stöda utvecklingen av lokal museiverksamhet
samt Ragvalds Trädgårdens Vänner – projektet.
Därför förnyades även naturstigen som Kyrkslätts miljöförening hade upprättat på
1990-talet.
Den ursprungliga naturstigen förstördes p.g.a. ofogen.
Tilläggsinformation om Ragvalds: : www.kirkkonummi.fi/Ragvalds

Förverkligandet av den förnyade naturstigen har skett i samarbete med
Kyrkslätts miljöförening.
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry – Kyrkslätts miljöförening rf. är en
lokalförening av Finlands Naturskyddsförbund och Natur och Miljö.
Föreningens syfte är att främja naturskyddsarbete med frivilliga krafter i vår egen
kommun.

http://www.sll.fi/uusimaa/kirkkonummi
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