2 Gista bäckravin
Vid Gista by på norra Alnö rinner en bäck
norrut i en vacker ravin. Vegetationen är fro
dig med gråal och strutbräken som dominerar
efter att den fina vårfloran blommat ut. Här
finns ett rikt fågelliv, spännande snäckor, in
sekter, mossor, lavar och svampar. Ravinen
uppströms är ett av länsstyrelsens naturvårds
objekt.
På östra sidan av ravinen finns en stig ge
nom lövskogen fram till Eriksdalsvägen, den
leder vidare till bäckens utlopp vid en liten
sandstrand i Klingerfjärden.

Växter
Smånunneört, ängsfräken, desmeknopp, troll
druva, vårlök, älgört, liljekonvalj, vitsippa, blå
sippa, ekorrbär, måbär, rödblära, gullpudra, nord
lundarv, midsommarblomster, ormbär, skogsviol,
nordisk stormhatt, nordbräken, humleblomster,
svalört och kabbleka.
Djur
Gräshoppsångare, härmsångare, trädgårdssång
are, grönsångare, törnsångare, svarthätta, rosen
fink, mindre hackspett och gärdsmyg är exem
pel på fågelarter.
Kulturmiljö
Byarna Röde och Gista är kulturhistoriskt
intressanta med fina bymiljöer och ett stort
antal fornlämningar och gravhögar från järn
åldern. De tidigaste fynden i området är från
400-600 f Kr. Några stora vårdade gravhögar
finns strax väster om vägen i Röde.
Annat i närheten
Ta en promenad på Gistavägen och vandra
längs en vacker gammal byväg som går mel
lan Gista och Röde by. Vid den gamla kajen i
Hovid, där man drev ett sågverk fram till 1945,
kan det ännu finnas ballastväxter som blåhal
lon och oxtunga kvar. Alnö gamla kyrka från
1200-talet är den äldsta bevarade i Medelpad.
Bredvid ligger hembygdsgården med museum
och servering under sommaren.

Ta vänster efter Alnöbron (mot Eriksdal). Ta
av till höger mot Nacka, kör ytterligare en
dryg kilometer och parkera vid avtagsvägen
(Gistavägen) mot Röde. I backen lite längre
fram på Gistavägen går en liten otydlig stig
in till höger mot ravinen. Alternativt; promenera vidare en bit på vägen mot Nacka
och alldeles innan den skarpa kurvan går en
stig in till vänster.
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