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Stokkavatnturen

Om turen
Passer for: Barn, voksne
Lengde: 8,2 km
Varighet: 2 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Belyst: Belyst
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Kartforklaring

Turvei
Belyst turvei
Snarvei

Beskrivelse
Visste du at Store Stokkavatn en gang i tiden var sjø og hang sammen med Hafrsfjord og Hålandsvatnet? Etter siste istid
kom landhevingen, da sa det adjø til de andre, ble Stavangers største innsjø (2,2 km2) og hevet seg stolt til dagens 11 moh.
Start gjerne turen ved Mississippi rensepark. Du må gå ned til vannet, før du finner de riktige T-ene for denne turen. Her
følger du turveien som kjærlig omfavner vår vakre innsjø.
Flott kulturlandskap langs Nedre Tasta, gamle naust og kanskje et rådyr eller to holder deg med selskap, til du vandrer inn
i mer skogkledt terreng ved det gamle gartneriet.
Ta deg gjerne tid til en rast ved Speidermarka, før du går videre og passerer Stavanger roklubb, golfbanen og
Vaskehusodden der klesvasken ble kokt i store kjeler og tørket på bergene før i tiden.
På Vaskehusodden lå det også et godt isolert «ishus» (det lå flere rundt vannet). Huset ble fylt opp med store isblokker
vinterstid, pakket ned og låst til man utpå sommeren åpnet og fraktet isen til byen for salg til Stavanger margarinfabrikk
på Fiskepiren.
Yrende fugleliv og svaiende sivskog møter deg ved trebroen over Møllebekken og vannets eneste utløp som renner ned i
Møllebukta og ut i Hafrsfjord. På din vei videre finner du fristende små badeplasser og benker for en hyggelig rast.
I perioden 1931 – 1959 fikk hele byen drikkevann fra Stokkavatnet. Du passerer pumpestasjonen som er ikledd flott ny
drakt, og som nå kun holder drikkevann i beredskap. Her finner du også en liten tresamling.Navnet «Stokka» kan lede
tankene til store trestammer, men betydningen er ikke sikker.
Du passerer Molauggården ved Litleholmen og tar fatt på bakkene over Dyrsneset. Flere naturstudier er det plass til ved
Dyrsnes natursenter, her kan du også leie kano og komme deg ut på selve vannet. bestilling må gjøres et par dager i
forkant på www.frilager.no.
Bøndene rundt vannet har lange tradisjoner med å drive garnfiske etter ørret og røye i Stokkavatnet. Har du fiskestanga
med, må du gjerne prøve deg du også. Alle fisker gratis fra kommunal grunn.
Du lar deg ikke forvirre av at vannet har 2 bekker med samme navn, det har stått møller i begge, og i denne Møllebekken
kan du se historielagets nyreiste møllehus som drives av vann fra Litle Stokkavatnet.
Du rusler avslutningsvis gjennom Lensmann Eskelands skog. Denne har rukket å passere hundre år siden han plantet
småtrærne i jorden – rundetiden på hverdagsturen din, kan ennå telles i minutter.

Tilgjengelighet
Du kan gå hele turen med barnevogn.

Finner du noe som ikke er i orden langs ruten så meld fra til oss!

Du gjør det enkelt og greit via meldingstjenesten VOF (https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunityobservation/s1-choose-category)

