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VANDRINGSSTIGAR I DALSBRUK 

Vandringsstigar med olika färgbeteckningar: 

Senatsberget 6,3 km 

Dammen 700 m 

Lilla Masugnsträsket 1,8 km 

Parkering: 

Olavi Hjelmannsvägen 17  

Tullbacksvägen 3 
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Dalsbruks naturstig Dammen 

är 700 meter lång och bjuder 

på mångsidig natur och gam-

mal kultur.  Den är utmärkt 

med färgbeteckningar.  

 

Ha en skön promenad! 

NATURSTIGEN DAMMEN 
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1. Masugnen 
Du befinner dig vid resterna av masugnen i Dalsbruk. Den första masugnen,  

en av de första i Finland, började sin verksamhet år 1688. Den ombyggdes  

år 1850 och var verksam till våren 1928. Järnet drevs ur malmen med hjälp  

av kol. Som biprodukt bildades grönblå glasartad slagg - i Dalsbruk användes  

den som byggsten t.o.m. som smyckesten. I Bruksmuseet finns en  

miniatyrmodell av masugnen. 

 

De kala bergen lagrar värme på dagarna, marken är ofta bördig och växtperioden lång. I Dalsbruk finns därför 

intressanta växter och djur - även sådana som kommit med importerad svensk malm från Utö i Stockholms 

södra skärgård.  

 

Det är sällan man får se så höga och rakstammiga askar som den du har framför dig nära 

bergsväggen.  Asken växer naturligt bara i Södra Finland och den är ett av det mest krävande 

lövträden i fråga om växtplats. Den trivs bäst på frodiga och fuktiga sluttningar.   

 

En av de mest intressanta växtarterna är blåeld. Det sägs att Finlands största bestånd av blåeld finns i  

Dalsbruk. Fyra fjärilsarter, vilkas larver är beroende av blåeld, finns också i Dalsbruk. Dessa arter är sällsynta 

och hotade. En ny skalbaggsart för Finland, Longitarsus exoletus, hittades i Dalsbruks blåeldsbestånd år 2012. 

ask 

blåeld 

2. Dammen 
För att tillförsäkra blåsbälgarna vattenkraft under den torra försomma-

ren, byggdes dammen en bit uppåt under 1700-talet. Längs dammen 

blommar gula svärdsliljor och i dammen finns rudor. 

Kanske en klängväxt, snårvindan, råkar blomma just nu? Varianten med  

rosafärgade blommor är typiskt för Dalsbruk. Denna prydnadsväxt  

importerades till Finland på 1700-talet. Nu har den spridit sig i naturen 

och hotar den ursprungliga vegetationen. Därför klassificeras den som 

en skadlig invasiv art.  

snårvinda svärdslilja 

10. Nattens jägare 
Gamla byggnader och ihåliga träd erbjuder skyddsplatser för flad-

dermöss under dagtid. På sommarnätter kan man se vattenfladder-

möss som flyger nära vattenytan eller de nordiska fladdermössen 

som ekolodar insekter i en glänta. Masugnens ruiner och områdets 

flera jordkällare ger också övervintringsplatser för fladdermössen. 

Under parningsceremonin på vårnätterna kan man höra kattugglans 

skrämmande rop från den närliggande parken. Ljudet är ett ensta-

vigt ”huu” som följs av en liten paus och ett vibrerande ljud. Det är 

också möjligt att höra berguvens ljud från skogarna som finns 

bakom träsken. Berguvens ljud är ett djupt tvåstavigt hoande ”OO-

oh”. Ljudet kan höras upp till 4 kilometer vid goda väderförhållan-

den. 

kattuggla 

Tack för ditt intresse! 
 



8. Trollsländans paradis 
Myren och träsket erbjuder lämpliga livsmiljöer för trollsländor eftersom de 

har en livscykel med ofullständig metamorfos med tre olika stadier: ägg, larv 

och vuxen. Trollsländans larver är rovdjur och lever i vattnet innan de kryper 

upp på land och förvandlas till vuxna trollsländor. Denna utveckling kan ta så 

lång tid som 6-7 år. Också vuxna trollsländor äter andra djur och de stora 

ögonen är till hjälp vid jakten på andra flygande insekter, som till exempel 

myggor. 

Under sensommaren kan man beundra röda allmänna ängstrollsländor. De 

samlas i flockar och njuter av värmen från bergen. Den fridlysta kärrtrollslän-

dan trivs också här i Masugnsträsket. allmän ängstrollslända 

9. Varierande skogar 
Under vandringen till punkt 10 märker du hur snabbt naturtyperna varierar i skärgården. Frodiga lundar och karga mo-

marker ligger bredvid varandra. Varierande skogar betyder olika livsmiljöer som är en grund för naturens mångfald. 

Mångsidiga livsmiljöer upprätthåller större artrikedom. 

När du vandrar framåt har du på högra sidan ett berg, som höjer sig över 30 m ovanför havet och erbjuder en magnifik 

utsikt över Dalsbruk och havet. Bäst tar man sig upp på bergets norra del nära Masugnsträskets strand. På bergen finns 

skäritallar, som trots sin låga höjd är så gamla att de har utvecklat en tjock sköldbark.  

Tack för ditt intresse! 
 

3. Strandlund 
Du är i en strandlund. Den största klibbalen har en omkrets på över 

 2 m i brösthöjd. Dessa gamla träd med sina hål är omtyckta av mindre  

hackspett, göktyta, gråspett och möjligtvis även flygekorre. Gamla och  

murknande träd är viktiga också för många andra arter. På murkna träd 

 lever bland annat en stor mängd tickor, skalbaggar och andra insekter  

samt mossor och lavar. 

 

Tickor och andra rötsvampar har en betydande roll i naturen och  

förruttnelsearbetet som de utför håller skogarna livskraftiga och håller nä-

ringsämnen roterande. Utan tickor skulle skogarna så småningom begravas 

under döda träd. Här kan man hitta vit mossbevuxen lönnticka som lever i 

gamla lönnar och brun alticka som lever i klibbalen. Fortsätt längs stigen till 

vägen där du tar av till vänster. 

4. Hällmarkstorräng 
Du har på vänstra sidan en bergsklack, typisk för den här trakten med värmeälskande växter. Torrängar är rika på ar-

ter och mångsidig växtlighet lockar olika fjärilar och andra insekter. Du kan hitta getrams, stinknäva, styvmorsviol, 

spetsgrodblad, tjärblomster, backlök m.fl. 

getrams stinknäva styvmorsviol 

spetsgrodblad tjärblomster backlök 



5. Alarter 
Här ser du våra alarter växa bredvid varandra. Gråalen finns alldeles intill 

den stora tallen till höger om vägen. Gråalen har spetsiga och skrynkli-

gare blad än vad klibbalen har. Kottarna har kortare skaft hos gråalen. 

Gråalen är fåtalig i sydliga kustområden och klibbalen allmän.  

 

Klibbalen trivs på fuktiga och frodiga platser. Alarnas rötter samarbetar 

med bakterier som hjälper att ta upp markens kväve. Därför behöver 

träden inte lagra det kväverika klorofyllet utan träden fäller sina blad 

gröna. 
gråal klibbal 

6. Lundväxter 
På den frodiga marken vid pumphuset hittar man typiska lundväxter. Blåsipporna blommar på våren men bladen hålls 

gröna året om. Bland buskarna finnas t.ex. hägg, olvon och måbär. Här kan man också hitta den giftiga kvesveden som 

klänger sig uppåt i buskarna. Den är släkt med potatis, vilket syns bra på blommorna. Kvesved användes som medicin mot 

gikt och reumatism.  

hägg 

olvon 

måbär 

kvesved 

7.  Gungflyet 
Framför dig har du Lilla Masugnsträsket som ligger 15 meter över havet. Det är för övrigt sant att gungflyet flyter, vilket syns 

bra vid kanterna. Det finns också gungflyöar som flyter omkring i träsket Bland vitmossa växer det typiska myrväxter som 

daggört, tranbär, vattenklöver, blomris och kallgräs. Bland specialisterna kan nämnas brunag. 

På en del berg i Dalsbruk, såsom också på detta berg finns den utrotningshotade blåmunkar. Ett bra kännetecken är de små 

blomsamlingarna. 

daggört 

tranbär 

blomris 

kallgräs 

brunag vattenklöver blåmunkar 


