
Vandringen 
Den här vandringen går på 
småvägama från kyrkan, längs 
Finnalafjärden och Vikasjön, 
över Stora Änkflngen med 
stenbrottet och ut till sand
stränderna och naturreserva
tet på halvön Arsläjan. 
Det är omkring s km från kyr
kan till sandstranden och ytter
ligare någon km för den som 
vi!I titta närmare på naturre
servatet. 

Riksintresse 
Finnalafjärden, Arsläjan och 
Stora Änklingen är delar av ett 
kustområde som är av riksin
tresse för naturvård i Stock
holms n 

Finnalafjärden 
Finnalafjärden har en ganska 
djup tröskel, stora grundomr-å
den men även djupa b�nger 
(omkring .20 m som mest). Vat
tenmiqön är omväxlande med 
kli:ppbounar, sandbottnar och 
mjuk:bottnar. Fjärden har stor 
betydelse för bl.a. fisk, som 
periodvis lever ute i kustzonen 
i Ålands Hav, men som har sina 
reproduktions- och uppväxt
områden i den varmare fjär
den. I norra delen 'ilV fjärden 
finns det gott om häckande 
sjöfåglar. Fiskmås och ejder är 
de vanligaste arterna. Här 
finns också en skrattmåskolo
ni, tärnor, vigg m. m. Denna 
norra del av skärgå1den är fat
tig på lämpliga häckningsöar, 
varför de små öarna i och runt 
Finnalafjärden är särskilt vikti
ga. Fjärden är fri från föc-ore
ningar och är en av de få orör
da, större havsvikarna som 
finns kvar i länet. Därför är 
fjärden tig som referensom-
råde. särskilt intressant är att 
bibeh.1Da de speciella vatten
kemiska och vattenbiologiska 
förhå anden, som råder i en 
havs'Åk som smaningom kom
mer att bli en insjö. 

Arsläjan - noturreservafet 
Halvön Ars jan hyser trots sin 
ringa stortek en rik variation av 
naturtyper. I de centrala delar-
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na finns ha lmarkstallskog, 
granskog, sumpskog och 
blandskog med stort lövinslag. 
På halvöns norra delar står 
naturskog med krumma, nära 
300-åriga tallar. In mot land 
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• • d . ._,• övergar tallbestan et, .... a-
bärst;ranskOf:. I tuktiga sänkor 
påträffas bl. a. orkiden knärot. 
Mitt på halvön står ett 150-
ångt tal estånd på en en 
mosse med skvanram i fält-
s tet. Mossen omges av kärr 
och sumpskog. På grund av 
den höga luftfuktigheten fin
ner man här en mängd fuktkrä
vande mossor och lavar som 
t. ex.. källpraktmossa, skugg
praJctrnossa och rikligt med

gammelgranslav. I fåltskiktet 
växer bl. a. kärrbräken och 
korallrot. På det sandiga näset 
mot stora Änklingen i söder är 
backglim och blodnäva karak
tärsarter. 1 strändernas flora 
- går även arter som ängsnyck
lar kustarun. Markerna har
tidigare betats. Tallbestånden
och blandskogen har tå spår
efter awerimingar och ger ett
orört intryck. Runt Arsläjan
förekommer de vanligaste
kust:tåglama ejder, småskrake
och strandskata. Aisläjan och
Lilla Än.kr gen är väl mpade
för friluftsr med bl. a. goda
möjl�heter till bad. vanenom-

rådena är mycket omtyckta för 
kaJakpaddling. 

Att läsa mer 
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Parkera vid Björkö-Arholma 
kyrka 
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