Världsarv

Kvarkens skärgård

svenska

Fäliskär, Rönnskären
Fäliskär är beläget vid öppna havet. Denna rätt lilla ö som hör till Rönnskär ögrupp
är cirka 1 km lång och 400 meter bred. Till formen är den som en c-bokstav. På ön
finns en kännetecknande båk som är 22 meter hög och har ett klockstapelliknande
utseende. Detta är Finlands äldsta sjömärke gjort i trä. De två lotsstationerna
byggda på 1800-talet är långa envåniga trähus. Den år 1967 byggda lots- och sjöbevakningsstationen är en tvåvånings tegelbyggnad. Bostadsbyggnaderna fungerar
numera som hyresstugor och förvaltas av Forststyrelsen.

Koordinater
70104:31871
Vägbeskrivning
De närmaste hamnarna är Bredskärs fiskehamn i Molpe, Bredhällans fiskehamn och Ytterbådans
fiskehamn i Bergö. Från Kopparfuruskärets västra del i Vasa skärgård går det en farled västerut
som leder till Rönnskärens genomfartsled. Sträckan är dock lång (ca
40 km).
Service
Till serviceutbudet på Fäliskär hör
en eldplats, en gästbrygga och en
naturstig. För att trygga fåglarnas
ro under häckningsperioden gäller
det att under tiden 1.5.-15.7. röra sig
enbart på stigarna.
De närmaste matbutikerna, bankerna och annat serviceutbud finns
i Molpe och Bergö.
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Häckarter

Fåglar under flyttider

Öns häckfåglar består främst av
typiska arter som trivs i den karga
utskärgården. Här finner man fiskmåsar, havstrutar, gråtrutar, silltrutar, fisk- och silvertärnor, viggar, bergänder, ejdrar, svärtor, roskarlar,
strandskator, rödbenor, ängs- och
skärpiplärkor, kråkor och sädesärlor. På
nära intill liggande skär häckar också
bl.a. rikligt med tordmular och tobisgrisslor. Alltsomallt häckar det cirka
80 olika fågelarter på området.

Genom skärgårdsområdet och i dess
utkanter finns en livlig och mångsidig fågelflyttrutt. Främst representerade är mås- och sjöfåglar, men också
vadare, rovfåglar och tättingar kan
man se mycket av. Speciellt stor- och
smålommar, sjöorrar, svärtor, ejdrar
och tordmular kan man se rikligt av
under flyttperioden. Fäliskär erbjuder
utmärkta möjligheter att följa med
sträckande fåglar till havs. Från tornet
i den gamla lots- och sjöbevakningsstationen kan man därmed bra följa
med flytten även under sämre väder.

Närmare information om häckfåglarna hittar man i Finlands tredje
fågelatlas: http://atlas3.lintuatlas.fi/
tulokset/ruutu/701:318

Kommun
Malax

Bästa besökstid
Då det finns öppet vatten.
Rariteter
Rostgumpsvala, sillgrissla, pilgrimsfalk

Kvarkens skärgård
• Kvarkens skärgård fick världsarvsstatus i juli 2006.
• Totala arealen är 194 400 ha varav
85% är vatten.
• Forststyrelsens naturtjänster svarar för underhållet av de flesta
vandringslederna och strukturerna
på området.

