
Den unika skärgårdsnaturen
Ljudet av vågornas slag mot klipporna blandas med en 
skärpiplärkas tunna läte. På avstånd hörs gråsälarnas 
sång. Från de yttersta renspolade skären till de större 
skogsbevuxna öarna nära fastlandet finns en fantastisk 
mångfald av både naturmiljöer och arter. Östersjöns 
skärgård är unik. 
 
Ytterskärgård
Längst ut i havsbandet finns sparsamt med vegetation. 
Landmiljöerna domineras av kala skär och klippor. Växt- och 
djurlivet präglas av vädrets växlingar och havets nyckfullhet. 
Under ytan breder alger ut sig på klippor och stenar i 
anslutning till öar och skär. Närmast ytan växer grönalger. 
Sedan följer ett bälte med blåstång ner till några meters djup. 
Därefter finns rödalgsbältet som når ner till 6-8 meters djup 
om vattnet är klart.

Det här är gråsälarnas domäner, men här finns också mycket 
markhäckande fåglar, både i kolonier och enstaka par. 
Spillningen från fåglarna göder marken. Mellan stenar, i 
skrevor och i sprickor återfinns en speciell flora du inte kan 
uppleva på andra ställen.  

Mellanskärgård
Längre in mot fastlandet tilltar växtligheten. Öarna 
domineras av kraftig buskvegetation och mager tallskog. 
På större öar finns även bestånd av ädellövskog. Björk och 
al är ett vanligt inslag i gränslandet mot ytterskärgården. 
Utmärkande för denna del av skärgården är den stora 
rikedomen av öar och holmar som ofta ligger tätt och bildar 
arkipelager. 

Undervattensmiljön domineras av blåstång på de hårda 
bottnarna och är ett väldigt viktigt lek- och uppväxtområde 
för flera olika fiskarter. I vikar finns mjuka bottnar med 
sediment och här ersätts algerna av kärlväxter. 

Innerskärgård
Innerskärgården karaktäriseras av skyddade grunda vikar och 
stora öar med mycket skog. Det är tallskog som dominerar 
men här finns också en hel del lövskog. På många av öarna 
finns ett rikt odlingslandskap. I den här delen av skärgården 
är den biologiska mångfalden knuten till skogen och 
kulturlandskapet. Här finns orörda skogsområden med 
gamla träd och mycket död ved. 

Furthest out in the archipelago, there is very little vegetation on 

the islands. The land is dominated by cliffs and islets with bare 

rock. There are many ground-nesting birds here, both in colonies and solitary 

pairs. The bird droppings fertilise the poor soil which then supports a special 

flora that is only found here. Further inland, the islands have more vegetation 

and the area is characterised by the abundance of islands and islets, often in 

dense groups, forming archipelagos. The under  water environment is 

dominated by bladderwrack which forms an important breeding 

ground and nursery for several species of fish. The inner 

archipelago is characterised by shallow bays and large 

islands with lots of woodland. In this part of the 

archipelago, the biodiversity is primarily 

associated with woodlands and 

the traditionally managed rural landscape. 

Silvertärna
Sterna paradisaea

Kustlabb
Stercorarius parasiticus

Storskarv
Phalacrocorax carbo

Skärpiplärka
Anthus petrosus

Gråsäl
Halichoerus grypus

Ejder
Somateria mollissima

Tordmule
Alca torda

Storspigg
Gasterosteus aculeatus

Blåstång
Fucus vesiculosus

Blåmussla
Mytilus edulis

Havstulpan
Balanus improvisus

Gädda
Esox lucius

Storskrake
Mergus merganser

Fiskgjuse
Pandion haliaetus

Havsörn
Haliaeetus albicilla

Torsk
Gadus morhua Axslinga

Myriophyllum spicatum
Havsnajas
Najas marina

Styvmorsviol
Viola tricolor

Kärleksört
Sedum telephium

Tulkört
Vincetoxicum hirundinaria

Tallticka
Phellinus pini

Gul fetknopp
Sedum acre

Riddarskinnbagge
Lygaeus equestris

Reliktbock
Nothorhina muricata

Blodnäva
Geranium sanguineum

Gräslök
Allium schoenoprasum

Tuschlav
Lasallia pustulata

Färglav
Parmelia saxatilis
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