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Västra Norrskär
Västra Norrskär on Norrskärin saariryhmän toiseksi suurin saari. Saari on ympäristöltään varsin monipuolinen. Se on enimmäkseen avointa varvikkokangasta, jonka
alla kumpuilevat monenlaiset sora-, kivi- ja kalliomuodostemat. Puustoa on vain
pari pienialaista lepikkoa saaren rannoilla. Pienessä lampareessa uiskentelee kesäisin vesilintu- ja lokkipoikueita. Rannoille huuhtoutuneiden levien ansiosta rantaniityt ovat saaneet ravinteikkaan kasvualustan. Lähinnä saaren pohjoisrannalle
sijoittuva erittäin rehevä rantaniitty ja sen lomaan jäävät lampareet ovat erityisesti kahlaajalintujen suosimia levähdyspaikkoja.

Kunta
Mustasaari
Koordinaatit
70305:31790
Ajo-ohjeet
Vaasasta lähdettäessä aja Alskatintietä (724) Raippaluotoon noin 20
km, jonka jälkeen käänny vasemmalle Vallgrundin suuntaan tielle
7242. Aja noin 7,1 km ja käänny
oikealle Klobbskatin suuntaan
tielle 7245. Ajettuasi tätä tietä 16,3
km tulet jyrkkään mutkaan, jonka
kohdassa kääntyy tie vasemmalle
(Klobbskatvägen). Ajattuasi sitä
noin 1,9 km tulet Klobbskatin kalasatamaan. Satamassa on runsaasti
parkkitilaa ainakin luoteisreunalla.
Sieltä voi saada erikseen sopimalla
kalastajakyydin Norrskärille. Merimatkaa kertyy yli 25 kilometriä
länsi-lounaan (WSW) suuntaan.
Palvelut
Opastaulut
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Suurin osa Norrskärin saariryhmän rakennuksista on sijoitettu juuri Västra
Norrskärin itärannalle sekä majakan läheisyyteen. Osa rakennuksista on nykyisin valtion omistuksessa, mutta loput ovat yksityisiä mökkejä ja kalamajoja.
Vuodesta 2012 alkaen on Metsähallituksen omistuksessa olevasta vanhasta
Luotsituvasta osa vuokrattu Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry:lle lintuhavaintoasematoiminnan käynnistämiseksi. Havainnointitoiminta asemalla
tulee olemaan tarkasti vakioitua. Pääteemoina ovat muutonseuranta ja lepäilijälaskennat.
Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi tulee 1.5.–15.7. välisenä aikana liikkua
ainoastaan poluilla.

Paras aika retkeillä
Avovesikauden ajan huhti-marraskuussa.
Harvinaisuudet
Ruostesorsa, pilkkaniska, jääkuikka,
pikku-uikku, punajalkahaukka, tunturihaukka, siperiankurmitsa, palsasirri, merisirri, heinäkurppa, lampiviklo, rantakurvi, isovesipääsky,
leveäpyrstökihu, mustanmerenlokki, lunni, idänturturikyyhky, palmukyyhky, tunturikiuru, isokirvinen, mongoliankirvinen, taigakirvinen, virtavästäräkki, rubiinisatakieli, mustapäätasku, nunnatasku,
paksunokkakerttunen, pikkukultarinta, hippiäisuunilintu, taigauunilintu, kashmirinuunilintu, siperianuunilintu, idäntiltaltti, mustaotsalepinkäinen, kultasirkku.
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Pesimälajisto
Västra Norrskärillä on tavattu pesivänä
ainakin 50 eri lintulajia, ollen pääsääntöisesti tyypillistä ulkosaariston pesimälajistoa, kuten lapintiiroja, kalalokkeja, harmaalokkeja, riskilöitä, merikihuja, karikukkoja, tukkasotkia, haahkoja, sekä luoto- ja niittykirvisiä, jne.
Erikoisimpina pesimälajeina mainittakoon ristisorsa ja törmäpääsky. Hyvinä
myyrävuosina saarella pesii myös petolintuja kuten suopöllö ja tuulihaukka.
Pesimälajistosta löytyy tarkempaa tietoa Suomen kolmannesta lintuatlaksesta: http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/703:317

Muuton aikainen linnusto
Norrskärin saariryhmän alueella on
vuosien saatossa havaittu ainakin 264
eri lintulajia! Alueelle kertyy muuttoaikoina huomattavia määriä lintuja,
etenkin lokkeja, kahlaajia ja sorsalintuja, mutta siitä huolimatta näkyvän
massamuuton näkeminen tällä alueella on harvinaista.
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Tämä johtuu siitä, että Merenkurkun
poikki kulkeva muuttoreitti kulkee osapuilleen Vaasa-Uumaja suuntaisesti
Raippaluodon yli, kun taas Pohjanlahden suuntaisesti kulkeva muuttoreitti
seurailee rannikkoa. Näin ollen Norrskärin saariryhmä jää hieman sivuun
selkeimmiltä muuttoreiteiltä. Norrskär
on kuitenkin yksi Suomen legendaarisimmista paikoista harvinaisten lintulajien löytymisen suhteen.

