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Valsörarna
Valsörarna är en ögrupp som är belägen nordväst om Replot i Korsholms kommun.
Området täcker förutom huvudön, som består av Storskär och Äbbskär, även ca 65
andra öar och skär av olika storlek. Landskapet gör sig ofta påmint av formationer
som härstammar från istiden. De steniga moränerna bildar öar och uddar som till
största delen går i riktning sydost-nordväst. Växtligheten på de karga moränformationerna utgörs närmast av något slags hed men är ändå mångsidig. Den berikas av små träsk, strandängar, björkdungar, enrissnår, strandalar och enstaka storvuxna granar. De skyddade havsvikarna är ofta rätt grunda.
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Valsörarna fredades som fågelskyddsområde år 1948 och området utvidgades år
1977. De redan från förr fredade Björkögrunden anknöts till området och sålunda
bildades naturskyddsområdet Valsörarna-Björkögrunden, som omfattar t.o.m. 17
800 hektar. Allmänt landstigningsförbud gäller under fåglarnas häckningsperiod
1.5.-31.7. Förbudet gäller överallt förutom vid huvudöns hamnar, som finns i båda
ändorna av stigen som korsar ön över Storskär och Ebbskär. Förbudet gäller inte
heller själva stigen. Även vid Malskäret och Malskärsörens västra ända är det tillåtet att ta i land under häckningsperioden.
På Valsörarna finns en biologisk station som upprätthålls av Ostrobothnia Australis rf. Stationen grundades år 1967 främst för att utgöra en bas för fågelskådning.
Den viktigaste verksamheten vid fågelstationen är att följa med fjällvråkarnas och
lommarnas vårflyttning, ringmärkning av pärlugglor på hösten och häckfågelinventeringen.

Kommun
Korsholm
Koordinater
70508:32041
Vägbeskrivning
Kör från Vasa först längs Alskatvägen (724) ca 20 km till Replot by.
Fortsätt sedan vidare ca 17,7 km
till ändan av Björkövägen (7240).
Vägen slutar vid Svedjehamns fiskehamn där det bakom båthusen finns ett rätt stort parkeringsområde. Flera företagare som ordnar båtskjuts till Valsörarna använder Svedjehamn som utgångshamn. Båtfärden till Valsörarna är
ca 16 km lång. Också från Klobbskat går det en väl utmärkt farled
till Valsörarna, men farleden är inte
utmärkt på alla sjökartor.
Service
Gästhamn, utedass, infotavlor,
naturstig
Bästa besökstid
Då det finns öppet vatten men
främst under april-oktober
Rariteter
Mindre lira, praktejder, alförrädare,
smådopping, gåsgam, fältsångare,
vit stork, vitnäbbad islom, bredstjärtad labb, fjällabb, taigasångare, kungsfågelsångare, biätare,
turturduva, svartpannad törnskata,
ängshök, brun glada, skärsnäppa,
dubbelbeckasin, vittrut, sillgrissla,
skäggmes, dvärgsparv, vitryggig
hackspett.
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Häckarter
På Valsörarna häckar det åtminstone 80 olika fågelarter med sammanlagt över
4000 par. De mest talrika häckarterna är tobisgrissla, tordmule, fiskmås, silvertärna och gråtrut. Dessa arters andel av det totala parantalet är över 50 %. I
huvudöns skogsdungar hittar man förvånansvärt många sådana arter som man
inte är van vid att stöta på i utskärgården. Till sådana här arter kan nämnas t.ex.
grönsångare och näktergal.
Närmare information om häckfågelbeståndet hittas i Finlands tredje fågelatlas:
kartrutorna 704:320 och 705:320 (atlas3.lintuatlas.fi, på finska).
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:320
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/705:320
Arter under flyttider
På Valsörarna har man under årens lopp sett åtminstone 273 olika fågelarter. Rutten med sträckande sjöfågel väster om ögruppen är livlig och denna har man
länge följt med vid fågelstationen. Speciellt lommarnas och fjällvråkarnas flyttsummor är imponerande. Årliga rariteter som ses på området är bl.a. vitnäbbad
islom, svart rödstjärt och ringtrast.
Flyttsträcket som går på Valsörarnas östra sida har ofta hamnat lite i skymundan.
Därför har man ingen klar uppfattning om hur mäktig denna är i förhållande flyttningen som försiggår på den västra sidan av ön. Ögruppens mångfald av biotoper
erbjuder iakttagelser av en fantastisk artrikedom. Under flyttningstider kan besökaren stöta på t.ex. blåhake eller mindre flugsnappare, vilka ingendera hör till öns
häckarter.
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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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