
HELA FAMILJENS VATTEN- OCH SKOGSNATURDAG

Plats: Sommarö fort, Södra Vallgrund, Korsholm
Tid: söndag 1.10 kl. 12-15.
Arrangör: Projektet VIMLA – vatten och människan i landskapet och projektet Kvarken Flada, NTM-
centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Finlands skogscentral

I källor, bäckar och flador vimlar det av liv. Vattendragens, fiskarnas och andra arters tillstånd förbättras med
olika åtgärder bl.a. i projekten FRESHABIT LIFE IP och VIMLA. Projektet Kvarken Flada fokuserar på flador
längs kusten i Västerbotten och Österbotten. Projekten tar reda på och sprider information om vad som
påverkar tillståndet i vattendragen.

Kom med oss och bekanta er med skogen, småvatten och vattennaturen med sakkunniga som guider. Vandra
i egen takt längs naturstigen vid Sommarö fort. Längs stigen finns möjlighet att diskutera och få reda på mer
om skogs- och vattenmiljön. Vad kan man göra för att förbättra tillståndet i vattendragen och vad är
egentligen sura sulfatjordar? Vilka arter finns i vattendragen och skogen, t ex olika tickor, och vad har vi för
nytta av dem?

Under dagen finns chans för barn och andra intresserade:
- att förundras över vattendragens djur och växter med hjälp av vattenkikare
- prova på att mäta vattnets surhet
- bekanta sig med kartläggning med drönare, provtagning av jordmånsprofiler och vattenprovtagning.

Naturstigen är ca 1,5 km lång och lämpar sig för barnfamiljer, men inte med barnvagn.

Ta med egen utflyktsmat och kläder enligt väder. Vi har med oss vattenkikare, provtagningsutrustning och
ämbar. Vi bjuder på grillkorv och kaffe/saft.

Mer information fås av Anna Bonde (fornamn.efternamn @ ely-keskus.fi) och Simon Ollus
(fornamn.efternamn @ metsakeskus.fi). Meddela gärna hur många som kommer från er familj så vet vi
med serveringen.

Körbeskrivning: Från Vasa kör man 21 km längs väg nr 724 norrut mot Replot. Från Replot fortsätter man 9
km västerut längs väg nr 7242 till Södra Vallgrund, därifrån man följer skyltarna "Fort Sommarö". Under
åren 1940 - 2000 verkade försvarsmaktens depå och kustartillerifort på området.


