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Kuva: Tuomo Pihlaja

ÄÄnekosken seutukunta

Pyhäjärven lintutorni
Opetuskäyttö
Pyhäjärven lintuvesi on Natura 2000 -kohde. Merkittävä lintujen kevätmuuton aikainen levähdyspaikka ja pesimäalue, lintujen tunnistus ja opettelu, lintujärven ekologia.

Kuvaus
Pyhäjärvi on Konneveden ja Sumiaisten rajalla sijaitseva lintuvesikohde. Se on yksi Keski-Suomen parhaimmista lintujärvistä ja osa rantojensuojeluohjelmaa. Järven runsas linnusto saatiin palautettua padon ja avovesilampareiden avulla. Pyhäjärvi
on kunnostettu, osin peltojen ympäröimä lintujärvi, jonka rannassa on lintutorni. Myös järven Äänekosken puoleisella rannalla on lintutorni.
Pyhäjärvi on merkittävä kevätmuuton aikainen levähdyspaikka. Lajisto on erittäin runsas, kahlaajista ja vesilinnuista petolintuihin ja satunnaisiin harvinaisuuksiin. Pesimälajistoon
kuuluvat kaikki tavalliset puolisukeltajasorsat, sotkat ja mustakurkku-uikku. Loppukesällä järvellä saalistaa paljon petolintuja. Alueella voi tavata mm. joutsenia, sorsia, suokukkoja, kapustarintoja, kanahaukkoja, ruskosuohaukkoja ja nuolihaukkoja.
Harvinaisuuksista on havaittu mm. kiljukotka, punajalkahaukka, lampiviklo ja allihaahka. Lisätietoa lajistosta löytyy Natura
2000 -kohdekuvauksesta.
Järvellä on myös kasvistollista arvoa. Järven rakenteellisesti monipuolinen ja laaja luhtavyöhyke kiertää koko järven yhtenäisenä, mutta ulkoreunaltaan piisamien aikaansaannosten takia
pirstaleisena. Itärannalla on laidunniittyä.
Pyhäjärven umpeenkasvua on kiihdyttänyt järven lasku-uoman
perkaaminen alueen alavien peltojen ja metsämaiden kuivattamiseksi vuonna 1959. Pyhäjärven veden laskun estämiseksi
rakennetulla padolla ei ole saatu estettyä umpeenkasvua. Umpeenkasvua ovat vauhdittaneet myös järven valuma-alueella
tehdyt ojitukset, jotka ovat tuoneet järveen lisää kiintoainesta.
Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma. Kunnostuksen yhteydessä kortteikkoja on tarkoitus aukottaa ruoppaamalla, ja lisäksi veden pintaa nostetaan. Näin saadaan vesilinnuille monipuolisempi ympäristö. Kunnostustoimet on käynnistetty.

Opasteet ja saavutettavuus
Äänekoski-Konnevesi-tieltä (69) käännytään Konneveden Tankolammelta pohjoiseen tielle 637 Sumiaisiin. Sumiaisten keskustasta käännytään oikealle Hytölän suuntaan ja edelleen
parin kilometrin jälkeen vasemmalle Rautionmäkeen. Tätä tietä ajetaan kymmenisen kilometriä (Rautiomäen ohi), kunnes
käännytään Pirttitaipaleen risteyksestä vasemmalle (pohjoiseen). Hiekkatietä ajetaan n. 500 m, kunnes vasemmalla puolella pellolla on parkkipaikka. Tästä jatketaan kävellen rantapolkua puoli kilometriä. Kevättulvan aikaan torniin ei pääse ilman
saappaita.
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