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JYDDÖ   5 km 
 Sjöfåglar och fjärilar

Terräng: Medel, varierande underlag med delvis kuperad terräng. 
Markering: Stolpar med vitmålade toppar samt vitmålade stenar.

Landskapet är omväxlande med såväl öppna ytor som hassellundar, slåtterängar och lövskog. 
Terrängen är kuperad och på högre bergknallar får man fin utsikt över både kultur- och 
skärgårdslandskap. Stigen passerar en mäktig bergsbrant, går längs stränder och förbi beten för kor 
och får. Fågellivet är rikt med bland annat sjöfåglar som gräsänder och skedänder. Chansen att få se 
en havsörn cirkla över ön är stor. I området finns också fjärilar och många olika typer av växter. Längs 
med stigen finns även ett utsiktstorn, som är tio meter högt, och goda möjligheter till picknick vid ett 
av de flera rastborden längs med stigen. Vid rastplatsen mot slutet av stigen har en så kallad slogbod 
byggts dvs. ett vindskydd med en öppen sida och en eldstad där man kan grilla medhavd mat. 

Njut av naturen! Ta bara bilder, lämna bara fotspår.  

 Merilintuja ja perhosia

Maasto: Keskivaikea, vaihteleva ja osittain kumpuileva maasto.
Opasteet: Valkopäiset tolpat ja valkoisella merkityt kivet.

Monipuolisen reitin varrella on avoimia maisemia, hasselpensaslehtoja, niittoniittyjä ja lehtimetsiä. 
Maasto on kumpuilevaa ja korkeimmilta kallioilta voi ihailla hienoja kulttuuri- ja saaristomaisemia. 
Reitin varrella on komea kalliojyrkänne, merenrantoja ja lehmä- ja lammaslaitumia. Rikkaaseen 
linnustoon kuuluu paljon merilintuja, esimerkiksi sinisorsa ja lapasorsa, ja saaren yllä lentävät 
merikotkat ovat tavanomainen näky. Alueella on myös perhosia ja runsaslajinen kasvisto. Reitin 
varrella on 10 metriä korkea näkötorni sekä useita levähdyspaikkoja piknikpöytineen. Reitin 
loppupuolella olevalle levähdyspaikalle on rakennettu tuulensuojaksi laavu, jossa voi grillata omia 
eväitä. 

Nauti luonnosta! Ota muistoksi vain valokuvia, jätä vain jalanjälkesi.  

 Sea fowl and butterflies
 
Terrain: Moderate with varied surface and partly rolling terrain.
Signposts: White-topped poles and white-painted stones.

The landscape is varied with open areas as well as hazel groves, mowed meadows and deciduous 
forests. The terrain is rolling and on higher rocky hills you get scenic views of both cultural and 
archipelago landscapes. The trail passes a rock slope, runs along seashores and pastures of grazing 
cows and sheep. Bird life is rich with seabirds, such as grass duck and northern shoveler, and a white-
tailed eagle circling over the island is a common sight. There are also butterflies and many different 
types of plants. Along the path there is a ten-metre-high lookout tower and several nice picnic spots 
with tables. One of the picnic places towards the end of the trail has a lean-to shelter with a barbecue 
grill. 

Enjoy nature! Take nothing but photos, leave nothing but footsteps.  
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LAT 60,093049    LON 20,525132


