Mediat Meteoriihestä ja Söderfjärdenistä syksy 2021

BILAGA 2 Media om Meteorian och Söderfjärden hösten
2021


YLE – Egenland 10 min.
Meteoriittikraatteri ja vierailukeskus Vaasan liepeillä.
En meteoritkrater och ett utställningscenter i Vasatrakten
Många visningar i YLE – kan ses tillsvidare:
https://areena.yle.fi/1-50104892
https://arenan.yle.fi/1-50104892
Meteoritkrater med tranor

Sverige SVT 23.3 2021 – SVT-PLAY till 3.4 2022
 YLE – TV- pääuutiset klo 20.30 - 2 min 15 s
Yli 8 000 kurkea Vaasan Söderfjärdenillä…

 YLE Pohjanmaan videot – 22.9 2021 – 41 s.
Kurkien muutto on tällä hetkellä kiivaimmillaan. Esimerkiksi Söderfjärdenin
peltoaukealla tuhannet kurjet ruokailevat ja keräävät voimia. Linnut jatkavat
muuttomatkaansa etelään muutaman viikon kuluessa. Söderfjärden on
vakiintunut kurkien levähdyspaikaksi…

 mtv-UUTISET 22.9 2021 – 50 s
Lintuliveen tallentui muuttolintujen vaikuttava hetki Vaasassa – pellolle
kokoontui 7 000 kurkea samaan aikaan

 Webb-kamera Meteoriihen lintutornissa/i Meteorians fågeltorn https://www.birdlife.fi/lintulive/soderfjarden/
Söderfjärden on kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA, Important Bird and Biodiversity
Area) ja Suomen tärkeimpiä muutonaikaisia levähdysalueita kurjille sekä keväällä että
syksyllä. Erityisesti syksyisin paikalla levähtää tuhansia kurkia useamman viikon ajan.
Kurkia kerääntyy paikalle heinä–elokuusta alkaen, ja peltoaukea tyhjenee tavallisesti
lokakuun alkupuolella. Toissa syksynä paikalla oli enimmillään yli 10 000 kurkea. Ne
saapuvat aamuisin ruokailemaan pellolle ja lentävät iltaisin yöpymään saaristoon.
Vaasan kaupungin eteläpuolella sijaitseva Söderfjärdenin peltoaukea on kuutisen
kilometriä leveä, pyöreä meteoriittikraatteri. Sen arvellaan syntyneen yli 520 miljoonaa
vuotta sitten meteoriitin törmättyä maahan.



VAASAlehti 22.9 2021
Katso video: Luontonäytelmä, joka on nähtävissä rajoitetun ajan – Kurjet tarjoavat
syysnäytelmän Söderfjärdenillä iltaisin, kun tuhannet linnut lentävät pitkissä
auroissa saaristoon yöpymään



Kokkola-lehti 21.9 2021
Kurkien syysmuutto ja muut ilmaiset luontoelämykset ovat taas täällä –Vaasan
Söderfjärdenin peltoaukea voi tavata syksyllä jopa 10 000 kurjen parven.



YLE – Tiedeykkönen – 48 min.
Söderfjärdenin meteoriittikratterin uusi sedimenttikivilöytö avaa törmäyksen
syntyä yli 500 miljoonan vuoden takaa.
Julkaistu 31.8 2021. Kuunneltava toistaiseksi. ~ 25 000 kuuntelukertaa
https://areena.yle.fi/audio/1-50886055

 MONDO matkailulehti 21.8 2021
Vaasan toinen luonnonihme on Söderfjärden...
 Hufvudstadsbladet 22.8 2021
Meteoritkratern i Söderfjärden avslöjar nya hemligheter


https://svenska.yle.fi/a/7-10004925
Spår av en mask som kröp fram för 500 miljoner år sedan hittades på
bostadsområde vid Söderfjärden – unika fynd kan slå fast kraterns ålder



https://yle.fi/uutiset/3-12069668
Söderfjärdenin meteoriittikraatterissa tehtiin ainutlaatuinen löydös –
paljastaako se, mitä kraatterissa oikeasti tapahtui 500 miljoonaa vuotta sitten

 Vasabladet 21.8 2021
Nya unika meteoritfynd vid Söderfjärden
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/502784
och 22.8 VBL:s första sida: Söderfjärden avslöjar nya hemligheter

 Ilkka-Pohjalainen 25.8 2021
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/aarre-kivenkolossa-1.16694418
Ensimmäinen sivu: Aarre kivenkolossa – Söderfjärdenillä on tehty merkittäviä
geologisia löyyöjä…

 Åbo Underrättelser 27.8 2021
500-årig meteoritkrater avslöjar nya hemligheter
 VAASA ENNEN JA NYT – VASA FÖRR OCH NU
Aimo Nyberg: Söderfjärden syksy 2021
https://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2021/10/soderfjarden-syksy-2021.html
Aimo Nyberg: Kokoontumisia Söderfjärdenillä
https://vaasaennenjanyt.blogspot.com/2021/09/kokoontumisiasoderfjardenilla.html


+två program i SUNDOM TV + många tidningsnotiser och SOME-blänkare

_______________________________________________________________________________

Meteoriihen vierailukeskus > 10 000 kävijää/vuosi
Besökscentret Meteoria > 10 000 besökare/år

