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RÅD TILL VANDRAREN

Natura 2000-område

Tegelbruksbacken - Norrfjärden
Alldeles nära Kristinestads centrum
ligger Tegelbruksbacken-Norrfjärdens Natura 2000-område där
du kan beundra Tjöck ås frodiga
strandskogar och de restaurerade
hag- och betesmarkernas rika växtoch djurliv.
På Tegelbruksbacken–Norrfjärdenområdet går en ca 5 kilometer lång
naturstig som är markerad med blå
målfärg. Den är delvis grusbelagd
och lättframkomlig. Till huvudleden förenar sig också med rött
markerade stigar av varierande svårighetsgrad.
Naturstigen tar dig över Tjöck å
med en 55 meter lång hängbro av
stål. Vid de fridfulla rastplatserna
kan du äta vägkost och lyssna till
naturens ljud. Infotavlorna längs
naturstigen berättar om det mång-

sidiga naturskyddsområdets natur
och historia. Området har en areal
på 154 hektar och sköts av Forststyrelsen. Områdets natur präglas av
den snabba landhöjningen. Nytt
land uppstår också vid Tjöck ås
mynning, där material som transporteras med åvattnet anhopas.
Intressanta växter är speciellt lundarnas arter och de av betesgång
beroende torrängsarterna.

Under vår- och höstflyttningen
använder hundratals svanar, gäss
och andra sjöfåglar Norrfjärden
som rastplats. Vid lågvatten blottläggs dybottnarna som erbjuder
rikligt med föda åt de rastande
vadarna. Som mest kan ett hundratal vadare söka sin föda här. Under
våren, duger Flybäckens lekande
fiskar som föda för rävar, mårdhundar och måsar.

Tegelbruksbacken–Norrfjärden är
också ett viktigt område för fåglar:
där häckar över 50 arter. På Norrfjärdens strand finns ett fågeltorn,
där du kan skåda fåglar.

I Norrfjärden har flera rariteter
påträffats. En regelbunden besökare under flyttningen är gråhägern,
och vintertid kan man i vassarna
stöta på skäggmesen.

Stränderna vid Tjöck å erbjuder
skyddande häcknings- och matplatser. Typiska fågelarter för frodiga
strandskogar är gransångaren, mindre hackspett och näktergal.

Andra rariteter som har observerats här är bl. a. kungsfiskare, större
skrikörn, dammsnäppa, ägretthäger,
snatterand, smådopping och svarttärna.
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I området gäller allemansrätten.
Använd de märkta stigarna
för att undvika onödigt
slitage av terrängen. Det
är förbjudet att köra med
motordrivet fordon på
området utan tillstånd av
markägaren.
Uppgörande av eld är
endast tillåtet på rastplatserna. Då varning för skogsoch gräsbrand råder är det
alltid förbjudet att göra
upp eld.
Använd endast ved från
vedlidret. Att ta ved till
lägerelden från skogen är
inte tillåtet.
Det finns inga avfallskärl
utmed stigen. Det skräp
som du producerar under
vandringen måste du ta
med dig tillbaka enligt
principen om skräpfritt
friluftsliv.
Stör inte djur och deras
ungar. Iaktta dem på tryggt
avstånd t.ex. med kikare.
Hundar är också välkomna,
men bör hållas kopplade.
Löst springande hundar
kan skrämma såväl andra
vandrare som djur på bete.

www.utinaturen.fi/
tegelbruksbackennorrfjarden
Nödnumret 112 – håll reda
på varifrån du ringer
– mobilen fungerar inte i
hela naturskyddsområde.
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1. upplagan
PunaMusta Oy, 1000 st.
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Pöytä/penkki - Bord och bänk -Table and bench

Riippusilta - Hängbro - Hanging bridge

Muinaismuisto - Fornminne - Monument

Kuivakäymälä - Torrtoalett - Dry toilet

Lintutorni - Fågeltorn - Birdwatching tower

Tulentekopaikka - Eldplats - Camp-fire place

Pysäköinti - Parkering - Parking

Opastus - Information - Information

Laidunalue - Betesmark - Pasture land

Välimatka - Avstånd - Distance

Luontopolku - Naturstig - Nature trail
(Keskivaativa reitti - Medellätt led - Medium trail)

Luontopolku - Naturstig - Nature trail
(Helppo reitti - Lätt led - Easy trail)
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