Restaurering av kustnära småvatten (20 h)

Ett forsavsnitt i en bäck åtgärdas för att möjliggöra fiskvandring (Foto: Ralf Wistbacka)

Här är en kurs för dig som vill göra något konkret för små vattendrag i Österbotten !
Kursen riktar sig till den som vill använda sina kunskaper och sitt intresse för småvatten för att
genomföra konkreta projekt. Vår avsikt är att försöka restaurera en del av de småvatten, som
lokaliserades i den kurs, som VaKK ordnade senaste vår. Som ett led i restaureringen kontaktar vi för
närvarande, i samarbete med FLISIK-projektet, mark- och vattenägare samt de personer, som
initierat karterandet av vattendragen.
På kursen kommer vi att göra restaureringsåtgärder för de olika objekten genom fysiskt arbete eller
som medhjälpare för maskinförare. I de projekt vi planerar ingår stensättning av småbäckar,
återställande av en muddrad bäck med grävmaskin samt stensättning och anläggande av grusbäddar
för fisklek. Det sistnämnda görs i en för Kvarken mycket sällsynt bäckmiljö – bäcken har klart vatten
och är inte försurad. Det finns också möjlighet att åta sig en kartering av sura sulfatjordar med hjälp
av vattenprover i olika delar av det dikade tillrinningsområdet för en sur insjö. Inom ramen för ett
projekt är ändamålet att höja vattennivån i en våtmark och avsikten är att kunna genomföra en
provhöjning under sommaren. Kursarbetet utgörs genomgående av praktiskt arbete men i början av
varje kurstillfälle ges en introduktion där bakgrunden till åtgärderna presenteras.
I kursen ingår 4 kurstillfällen där den effektiva arbetstiden är 5 timmar.
1.
2.
3.
4.

Tema: Stensättning av en liten bäck
Tema: Återställande av utloppet från ett glo (I projektet ingår också grävmaskinsarbete)
Tema: Stensättning av en fors samt anordnande av grusbäddar för fisklek
Tema: Återställande av mynningsområde för en bäck och anläggande av
översvämningsområde ( I projektet ingår också grävmaskinsarbete)

Anmälningar senast 29.4 www.vakk.fi eller till Jukka Vaaraniemi VAKK. Kursavgift:75€
Målgrupp:Fiskarorganisationer, delägarlag, fritidsfiskare, naturvårdare, miljövårdstjänstemän mm..
Kursprojekten genomförs enligt överenskommelse antingen på vardagskvällar eller på lördagar.
Tilläggsuppgifter: RalfWistbacka 050-5166817

VÄLKOMMEN !

