KORSHOLM, BOTRÄSKETS VÅTMARK

Juha Siekkinen

Boträskets södra del var ännu på 1970-talet öppet
vatten. På grund av dikning samt landhöjning har
området efter hand torkat och förvandlats till en
mosse. Torvtäcket varierar i tjocklek mellan 50-140
cm minst finns det på den östra samt norra kanten.

Hur anlades våtmarken?

• Ett enhetligt 1 ha stort öppet vattenområde grävdes på den nordliga delen. Grävmassorna lades på
hög vid våtmarken i februari 2012 och de transporteras bort därifrån under vintern 2013.
• På den sydliga och mellersta delen av våtmarken
grävdes 2-8 m breda och slingrande kanaler. Av
Målsättningen med Boträskets våtmark är att främja
grävmassan formades små öar och våtmarkens
naturens mångfald och öka tillgången på biotoper
kanter.
för sjöfåglar. För att förverkliga detta grävdes öppna • En bottendamm fungerar som vattenståndsregleravattenspeglar och bäcken österifrån leddes åter in på
re, där det finns möjlighet att reglera vattennivån.
våtmarken. Dessutom beslöts att konstgjorda holmar • På hela området har man gjort så många som möjsamt kanter anläggs endast i liten skala eftersom syfligt 20-50 cm djupa vattenområden, vilket är det
tet var att skapa så mycket öppet vatten som möjligt
optimala djupet för halvdykande änder.
för sjöfåglarna. Markarbetena på området fortsätter
• Öarnas kanter är dels svagt sluttande och i vattenboch de slutförs under vintern 2013.
rynen har det gjorts avsatser, som förbättrar sjöfåglarnas födo- och vilomöjligheter.

Fakta om våtmarken
• Förverkligade kostnader år 2011-2012 är
totalt 18 000€:
• Maskinarbeten 15 0000 € ink. moms.
• Planering och terrängbesök 3 000 €
• Den nordliga öppna vattenarealen är 1 ha, vattendjupet är 10-50 cm och i medeltal 30 cm.
• Kanalsystemet i södra och den mellersta delen är
4 ha och vattendjupet varierar mellan 5-80 cm,
och medeldjupet är 40 cm.
• Grävningsarbetet utfördes i februari 2012.

Våtmarkens aktörer
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• Markägaren Vattenområden, Norra och Södra Vallgrunds samfälligheter
• Våtmarkens verkställare, röjning av trädbestånd och
våtmarkens skötsel Södra Vallgrund Jaktförening r. f.
• Entreprenörer Sven Håkans, Kenneth Sund och
Johnny Öster
• Planering Finlands viltcentral, hembygdsvåtmark
Life+ tillsammans med Södra Vallgrund jaktförening
r.f:s representanter

