Världsarv

Kvarkens skärgård

Svenska

Svedjehamn ja Bodvattnet
Svedjehamn är en fiskehamn, vars landskap domineras av De Geer -moräner som
påminner om tvättbrädor. Områdets mångskiftande natur förändras beständigt på
grund av landhöjningen, och bildar rikligt med olika våtmarker såsom flador, glosjöar, träsk och myrar. Kvarkens största och finaste utsiktstorn (Saltkaret) finns här
på näset mellan Bodvattnet och havet.

Kommun
Korsholm

Invid Svedjehamn runt Bodvattnet går en 3,8 km lång naturstig (Bodvattnet runt).
Från Svedjehamn går det också en 12 km lång vandringsled till Panike. På vandringsleden finns två sund, vilka man kommer över endast med båt.

Vägbeskrivning
Kör från Vasa längs Alskatvägen
(724) mot Replot cirka 20 km, fortsätt därefter vidare ända till Björkövägens (7240) slut. Vägen upphör vid Svedjehamn, och där finns
bakom sjöbodarna ett rätt stort
parkeringsområde. Vid parkeringsområdet finns skyltning till naturstigarna och utsiktstornet.

Koordinater
70411:32147

Service
Eldplats, naturstig, vandringsled,
fågeltorn, simstrand, gästhamn,
sjösättningsplats, café och utställningslokal. Butik och annan basservice finns i Björköby och i Replot.
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Från Svedjehamn mot nordost svänger en grusväg som leder till Vikarskats fiskehamn. Vägen förgrenas rätt fort i två riktningar och genom att välja den vänstra
vägen och köra vägen till slut kommer du till simstranden. Simstranden har visat
sig vara en bra fågellokal framförallt i december då hamnen troligtvis redan är
isbelagd medan det längre ut ännu kan finnas öppet vatten.

Bästa besökstid
Svedjehamn är ett bra besöksmål
så gott som hela året. Efter att
havet frusit är det dock ganska tyst
framförallt i januari-mars. Antalet
arter och individer är som rikligast
under häckperioden och vårflyttningen i april-juni.
Rariteter
Svartnäbbad islom, rördrom, vit
stork, sommargylling.
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Häckarter
Häckarterna består av över 100 olika fågelarter. Representerade finns en mångskiftande grupp av fågelarter från in- och utskärgården och löv- och blandskogar.
Speciellt den brokiga artrikedomen av sjöfåglar kommer man bra åt från det nya
utsiktstornet. De mest speciella och samtidigt mest sällsynta häckfåglarna i närområdet är bl.a. snatterand, havsörn och vitryggig hackspett. I området hittar man
utan svårighet de alla vanligast häckande mås- och tärnarterna i Finland. Av sjöfåglarna är det vigg, storskrake, skäggdopping och gräsand som är de vanligaste.
Också skedand och svärta ses ofta.
Rödbenan och strandskatan är de vadare som både syns och hörs bäst. Av tät�tingarna är bofink och lövsångare de vanligaste häckfåglarna i skogen. Dock bland
de vanligaste strandinvånarna skulle man speciellt kunna nämna sädesärlan som
trivs på lite kargare områden och sävsparven, som trivs på mer frodiga ställen.
Närmare information hittas i Finlands tredje fågelatlas (atlas3.lintuatlas.fi, på finska):http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:321
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Fåglar under flyttider
I Svedjehamn ser man under flyttider en väldigt mångsidig artrikedom av fågelarter, vilket bra kommer bra fram i den riksomfattande fågelobserveringstävlingen ”Tornien taisto - tornenas kamp” som årligen arrangeras av BirdLife Finland. Här har man
bra chans att komma upp till de tio bästa lagen i landet. Under de tidiga dagarna i maj kan man från Saltkarets utsiktstorn
observera t.o.m. 100 olika fågelarter. Flyttsummorna blir för flera arters del ändå rätt anspråkslösa eftersom flyttrutterna har
delat på sig redan i Kvarkens södra delar. Här bör man absolut nämna fjällvråkarnas vårflytt som når sin kulmén i mitten av
april. Deras flyttrutt går huvudsakligen väster om tornet längs Kvarkens smalaste ställe över mot Sverige. Vid samma tidpunkt
flyttar också rikligt med skrattmåsar, ringduvor, tofsvipor, björktrastar, dubbeltrastar och bofinkar.

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.
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