
 Världsarv

Kvarkens skärgård 
Svenska

Mickelsörarna

Mickelsörarnas ögrupp består av över 300 skogbevuxna öar i norra Kvarken, 
nordost om Replot. En del av öarna är statsägda och en del är privata naturs-
kyddsområden. Öarnas terräng är mycket stenig. På området kan man se bl.a. flera 
fornminnen, som t.ex. jungfrudanser, kompassrosor och även rester av fångstläger 
och hamnar.

Mickelsörarnas före detta sjöbevakningsstation i Kummelskär fungerar numera 
som naturstation. Stationen betjänar både Kvarkens båtresenärer och turistföre-
tag, som anländer med sina grupper. Vid stationen fungerar ett sommarcafé som 
är öppet dagligen från midsommar till början av augusti. Via caféföretagaren kan 
man boka inkvartering, bastuturer och måltider.

Häckarter 

Här finns en mångsidig blandning av 
över 70 typiska skogs-, in- och utskär-
sarter. Av sjöfåglarna är det främst 
stor- och småskrakarna, viggarna 
och svärtorna som är de vanligaste. 
Måsfåglarna representeras av fisk- 
och skrattmåsar, gråtrutar, havstru-
tar och silltrutar, bland tärnorna kan 
man lätt hitta silvertärnan. På nära 
intill liggande skär häckar i någon 
mån tordmular och tobisgrisslor. Av 
rovfåglarna hör åtminstone havsörn 
och lärkfalk till områdets häckarter. 
Orren är den vanligaste skogshönsfå-
geln och av vadarna är det rödbena, 

Kommun  Korsholm

Koordinater  
70505:32396

Vägbeskrivning 
Alternativa hamnar för avfärd 
till Mickelsörarna är bl.a. Norrs-
kat, Fjärdskär, Svedjehamn, Vikars-
kat osv. Se noggrannare färdanvis-
ningar från ifrågavarande hamnars 
hemsidor. T.ex. går en välutmärkt 
farled framför Norrskats hamn 
mot nord-nordost. Farleden går 
rakt genom Mickelsörarnas ögrupp 
ända fram till naturstationen.

Service 
Mickelsörarnas naturstation 

Bästa besökstid 
April-oktober 

drillsnäppa och strandskata som 
dominerar. Tättingarna finns i stor 
artrikedom på området. I byggnader 
vid Kummelskär häckar det flera par 
av ladu- och hussvalor. 

De allmännaste arterna vid strän-
derna är stenskvätta och sädesärla 
och i skogarna bofink och lövsångare. 
Med ryms också trastar, flugsnappare 
och olika sångare. Att träffa på härm-
sångare i området är inte heller omöj-
ligt. Närmare information om häckar-
terna hittas i Finlands tredje fåge-
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Kvarkens skärgård 

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

latlas (atlas3.lintuatlas.fi, på finska): 
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/
ruutu/704:324 

Arter under flyttider  

Mickelsörarnas läge ligger bra till med 
tanke på flyttrutten som går längs 
kusten, men den splittrade skärgår-
den delar upp rutterna över ett stort 
område. Kanske det här är en orsak 
till varför man förmodligen nästan 
aldrig har följt med flytten på områ-
det.

http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:324
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:324

