Världsarv

Kvarkens skärgård

Svenska

Kommun
Korsnäs

Molpehällorna
Molpehällorna består av flera grunda och ihopväxta öar. Ön pryds av unga lövskogar, vassområden och igenväxande havsvikar. På ön finns en gammal sjöbevakningsstation. Stationsbyggnaden har bara en våning, men den har ett utsiktstorn
som reser sig över trädtopparna öppnande en fin vy till havet och över ön. På ön
finns en mångsidig cirka en kilometer lång naturstig. På gården finns bland annat
ett utedass och en eldplats.

Koordinater
69902:31999
Vägbeskrivning
Sväng från Strandvägen (673) vid
Molpe by mot Bergö. Kör längs Sjövägen (6732) cirka 10,1 km, tills
Hamnvägen svänger av till vänster. Kör vägen till slut cirka 450
meter. Härifrån kommer man vidare
antingen med egen båt eller med
en på förhand beställd båtskjuts till
Molpehällorna. Den välutmärkta
rutten till Molpehällorna går mot
sydväst och är cirka 6 km lång.
Service
Gästhamn, eldplats, naturstig, utedass. Närmaste matbutiker, banker
mm. basservice finns i Molpe och
Bergö.
Bästa besökstid
Då det finns öppet vatten, men
huvudsakligen april-oktober.
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Rariteter
Taigasångare, kungsörn, härfågel

Häckarter
Traktens häckfåglar består av över 60
ofta förekommande arter som påträffas i löv- och blandskogar och i inoch utskärgården. De vanligaste sjöfåglarna är knölsvan, små- och storskrake, vigg, svärta,
gräsand, ejder och knipa. Berganden
som har minskat kraftigt i antal har
sitt största bestånd i Kvarken just i
detta område. Skratt- och
fiskmåsar, gråtrutar och silvertärnor är vanliga här. Av tättingarna är
det främst de typiska utskärsfåglarna
såsom ängspiplärka, sädesärla, stenskvätta, björktrast, ärtsångare, kråka,

bofink och sävsparv som är de vanligaste.
Om häckfågelbeståndet hittas noggrannare uppgifter i Finlands tredje
fågelatlas: http://atlas3.lintuatlas.fi/
tulokset/ruutu/699:319
Fåglar under flyttider
Molpehällorna har ett bra läge med
tanke på de fåglar som flyttar längs
kusten. På södra sidan området går
flyttrutten längs ett smalt bälte, som
följer en nästan skärgårdslös kust. Far
man norrut splittrar stora öar såsom
Bergö och Replot upp flyttrutten och

därmed kan flytten ske t.o.m. över hela
Kvarken. Öns kustnära läge och dess
mångsidiga biotoper erbjuder möjligheter till att kunna se en mångsidig artvariation av flyttfåglar.
Ute till havs rör det sig rikligt med sjöfågelflockar bestående av flera olika
arter och över själva ön flyttar det massor av tättingar. På hösten kan man
även hitta sällsynta gäster i buskagen
eller kanske en pärluggla som har stannat upp under sin vandring.

