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Sommarön linnake
Ängesholmenin Natura 2000-alue on luontoarvoiltaan monimuotoinen metsä-/
ranta-alue, josta löytyy niin suopainanteita, avokallioita, hiekkarantaa kuin monen
tyyppistä metsääkin. Alue on toiminut vuosina 1940–2000 puolustusvoimien
varikkona ja rannikkotykistölinnakkeena. Puolustusvoimien jäljiltä alueella on tieja polkuverkosto, useita purettuja rakennusten pohjia, laituri sekä tykkien alustoja
ja bunkkereita. Rakennuksista on käyttökuntoisena jäljellä vain vartiotupa ulkorakennuksineen. Alueella on luontopolku, laavu, nuotiopaikka sekä hyvä luonnonuimaranta. Linnakkeelta lähtee myös noin 3,5 km mittainen luontopolku, joka päättyy Sommarösundin uimarannalle.

Kunta
Mustasaari
Koordinaatit
70194:32134
Ajo-ohjeet
Aja Vaasasta ensin Alskatintietä
(724) Raippaluotoon noin 20 km,
jonka jälkeen käänny vasemmalle
Vallgrundin suuntaan tielle 7242.
Aja noin 9,5 km ja käänny jyrkän
mutkan kohdalla vasemmalle Sommaröntielle (Kyltti: Fort-linnake).
Noin 500 metrin kuluttua tie haarautuu ja käännyt kylttien mukaan
oikealle. Jatka matkaa vielä noin
2,3 km, kunnes tulet avoimelle
pihalle, jossa vartiotupa vasemmalla ja nuotiopaikka sekä opastekyltit oikealla puolen tietä.
Palvelut
Vuokrakämppä, nuotiopaikka, luontopolkuverkosto, luonnonuimaranta, laituri, kuivakäymälä.

KUVA: JOUNI KANNONLAHTI / VAASAN YLIOPISTO

Pesimälajisto
Alueella pesii noin 100 eri lajia, jotka
koostuvat lähinnä sisäsaariston sekä
havu- ja sekametsien peruslajistosta.
Rannoilla nähdään tyypillisimpinä
vesilintulajeina kyhmyjoutsenia, telkkiä, sinisorsia, silkkiuikkuja, isokoskeloita, tukkakoskeloita ja pilkkasiipiä. Muistomerkin kupeessa olevalla
Ängesholmpottenilla pesii ainakin
mustakurkku-uikkuja. Alueen metsissä tyypillisimpiä lajeja ovat peippo
ja pajulintu. Monipuoliset biotoopit tarjoavat kuitenkin monipuolista nähtävää, jolloin lehtipuuvaltaisemmista osista saattaa löytää vaikkapa sirittäjän ja avoimemmalta kalliomänniköltä leppälinnun. Alueella
havaitaan myös vuosittain useita tik-

kalajeja. Korpin ääntely tuo alueella
liikkujalle erämaista tunnelmaa.
Pesimälajistosta tarkemmin Suomen
kolmannessa lintuatlaksessa:
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/
ruutu/701:321
Muuton aikainen linnusto
Muuttoreitit kulkevat pääsääntöisesti
hieman kaukaa Sommaröstä katsottuna, joten kohde ei ole erityisen hyvä
muutonseurannan kannalta. Kuitenkin Sommarön edustalla voi nähdä
jonkin verran lepäileviä vesilintuja,
kuten telkkiä, mustalintuja, pilkkasiipiä, silkkiuikkuja, kyhmyjoutsenia,

Paras aika retkeillä
Huhti-marraskuu. Periaatteessa
vesilintujen tarkkailu on mielenkiintoisinta alkukeväällä jäiden lähtiessä ja toisaalta myöhään syksyllä ennen jäiden tuloa. Alueen
metsissä liikkuminen sen sijaan
on linnuston lajirunsauden kannalta mielenkiintoisinta keväällä
vilkkaimman laulukauden aikaan
huhti-kesäkuussa.
Harvinaisuudet
Taigauunilintu, pikku-uikku, liejukana

jne. Rantalepikot sen sijaan ovat otollisia paikkoja pikkulintujen havainnointiin. Muistomerkin takana oleva
Ängsholmpotten- nimisellä lammella
lepäilee myös usein sorsalintuja.

