Jyväskylän seutukunta
Kuva: Heikki Sihvonen
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Jyväskylän lintutornit
Jyväskylän lintupaikoista löytyy lisätietoa Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta www.ksly.net > lintupaikat >
kuntalista > Jyväskylä.
Sivuilla on kaikkiaan 23 lintupaikkaa, joita on esitelty luontokohteiden yhteydessä. Jyväskylän kaupunki ylläpitää viittä lintutornia.

23a. RAUTPOHJANLAHDEN LINTUTORNI
JA 23b. EEROLANLAHTI
Opetuskäyttö
Natura 2000 -kohde, lintuvesien suojeluohjelman kohde, naurulokkiyhdyskunta, vesilinnut.

Kuvaus
Molemmat lintupaikat sijaitsevat Tuomiojärvellä. Rautpohjanlahti on Kortepohjan asuinalueen kupeessa kapea, pitkänomainen ja rehevä perinteinen lintujentarkkailupaikka. Lahden eteläisimmässä pohjukassa lehtimetsävyöhykkeen laidassa on
lintutorni muutaman kymmenen metrin päässä lahden rantoja
seurailevasta ulkoilureitistä. Eerolanlahti on ruovikkoinen, matala Tuomiojärven lahti ja helposti saavutettava linturetkikohde keskellä Jyväskylää.

23a

23b

Tuomiojärven Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti ovat valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman sekä EU:n Natura 2000 -ohjelman kohteita. Eerolanlahden suuri naurulokkikolonia on tunnetuin kohde. Lokkeja pesii myös Rautpohjanlahdella, mutta
huomattavasti vähemmän.
Lokkien seurassa pesivät vakituisesti laulujoutsen ja pienempiä
vesilintuja, mm. pienemmät silkkiuikku- ja nokikanakoloniat, ja
lahtien pensastoissa, ruovikoissa ja lahopuureunustoissa viihtyy monilajinen pienempien lintujen joukko, ajoittain mm. luhtahuitti, satakieli ja pikkutikka. Kevään ja syksyn muuttoaikoihin
lahdilla viipyilee kaupunkiympäristölle muutoin vieraita lajeja,
kuten kahlaajia ja harmaahaikara. Lintutornista voi seurata ohi
matkaavia muuttolintuja.

Opasteet ja saavutettavuus
Rautpohjanlahden tornille johtaa lyhyt polku välittömästi Kortepohjan koulun itäpuolella olevalta pysäköintialueelta. Rautpohjanlahden sijaintikartta. Viitaniemen kupeessa sijaitsevalle Eerolanlahdelle johtaa ojan vartta seuraillen noin 200 metrin
mittainen polku Nisulan ja Kortepohjan yhdistävältä kevytväylältä. Tornille johtaa pitkosväylä myös Viitaniemen puoleiselta
jousiampumaradalta, ja pikku sillan kautta sinne pääsee myös
Kortepellon asuinalueen suunnasta. Eerolanlahden sijaintikartta.
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Jyväskylän seutukunta

Opetuskäyttö
Laaja ruovikko- ja pensaikkoalue, kahlaajaliete, rantametsä, lintutorni.

Kuvaus
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Kuva: Tuomo Pihlaja

24. HÄMEENLAHDEN LINTUTORNI

Kuokkalan kaupunginosassa Päijänteen rannalla sijaitseva lintutorni on suunnattu kohti etelää ja Päijännettä. Tornista voi
tarkkailla alla levittäytyvän Hämeenlahden ruovikon ja rantapensastojen elämää. Ruovikkoalue on Jyväskylän laajin. Hämeenlahti on rauhoitettu.
Tornille vievät pitkospuut kulkevat rehevän lehdon läpi. Muuttolinnusto liikehtii Päijänteen suurjärven suunnassa syksyin keväin, joten se on mainio paikka katsella levähtäviä lintuja. Keväällä voimakas veden virtaus luo Hämeenlahden edustalle
Salmirantaan laajan sula-alueen, johon kevään ensimmäiset vesilinnut tulevat mielellään.
Valtalajistoa ovat vesilinnut. Kesällä alueella havaitaan yölaulajia, kuten kaulushaikara, luhtahuitti, kerttuset ja satakieli. Harvinaisuuksista lahdella on havaittu mm. viiksitimaleita. Rantakoivikossa pesii pikkutikkoja.

Opasteet ja saavutettavuus
Tornille johtavan polun alkupää ja lahdesta kertova opastaulu sijaitsevat Salmirannantien kääntöpaikan laidalla Työvoimaopiston sisäänkäynnin edustalla. Paikalta on tornille matkaa
runsas 400 metriä. Autoilija voi jättää ajokkinsa läheiselle Aikuiskoulutuskeskuksen (JAIKO) pysäköintipaikalle. Sijaintikartta.

Opetuskäyttö
Ruovikkoinen järvenlahti, pensaikkoalue, kahlaajaliete, lintutorni.

Kuva: Tuomo Pihlaja

25. PITKÄRUOHON LINTUTORNI
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Kuvaus
Kuokkalan pohjoisrannalla Sulkulassa on Jyväsjärven suuntaan
avautuva Pitkäruohon lintutorni ”Lyyli ”Pitkäruohonniemen
luonnonsuojelualueella. Lintutorni on lehtimetsän suojassa.
Tornista näkee hyvin sekä järvelle että ruovikkoalueelle. Pitkäruohon alue on melko laaja, ja se koostuu rantalehdosta, heinää
ja saraikkoa kasvavasta rantaniitystä ja pensaikkoalueesta sekä
matalan veden aikaan kaupungin parhaasta kahlaajarannasta.
Tornilta on näkymät pohjoiseen sekä Jyväsjärven yli kaupungin
keskustan, Seppälän, Aittovuoren ja Rauhalahden suuntiin.

Opasteet ja saavutettavuus
Reitti lintutornille kulkee Kuokkalan siirtolapuutarha-alueen
tuntumassa. Puutarhan itäpuolen portilla on pysäköintipaikka.
Kuokkalassa Sulkulantieltä käännytään pohjoiseen Ruulahdentielle ja vajaan 200 metrin matkan jälkeen vasemmalle Puutarhanrantaan. Pysäköintipaikalta on viitoitus lintutornille johtavalle pitkospolulle. Sijaintikartta.
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Jyväskylän seutukunta
Kuva: Ylä-Kintauden kylä
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26. SALLISTENSUON LINTUTORNI
Opetuskäyttö
Suolajisto.

Kuvaus
Ylä-Kintauden, joka sijaitsee Petäjäveden puolella, kupeessa on
keskikokoinen umpeenkasvanut suolampi, joka tarjoaa tyypillisistä lintujärvistä poikkeavan lajiston. Alueella pesii ainakin
kapustarinta ja varmasti muitakin pohjoisia suolajeja. Vuonna
2009 alueella havaittiin kaksi suopöllöä todennäköisesti pesimäpuuhissa.
Lintutornilta voi seurata mm. kurkien, lokkien, haukkojen, pöllöjen ja pienlinnuston pesimistä ja ruokailua. Alueelle on rakennettu myös metsäautotie. Tornilta avautuu näkymä Sallistensuon Natura 2000 -kohteelle. Alue on pääosin Metsähallituksen
omistuksessa.

Opasteet ja saavutettavuus
Sallistensuo sijaitsee Jyväskylän ja Petäjäveden rajalla. Tornille ajetaan Jyväskylä-Keuruu-tietä nro 23, käännytään Kintauden kohdalta oikealle kohti Uuraista ja ajetaan tietä n. 13 km.
Käännytään vasemmalle Sakarintielle, jota kuljetaan n. 300 m.
Oikealla näkyy opaste lintutornille. Metsäautotietä kuljetaan n.
600 m, jonka jälkeen kävelymatkaa tornille on n. 300 m. Sijaintikartta.

Kuva: Marjo Pihlaja
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27. RAUDANLAHDEN LINTUTORNI
Opetuskäyttö
Muutonaikaiset vesilinnut, Pohjois-Päijänteen peruslajisto.

Kuvaus
Raudanlahden lintutorni kätkeytyy taitavasti Päijänteen rantametsään, ja paikalle ei vuosien varrella kovin moni lintuharrastaja ole eksynyt. Raudanlahti on kuitenkin aivan kelvollinen
paikka tarkkailla vesilintujen elämää. Harvinaisuuksia se tuskin tarjoaa. Kiivain sesonki on lyhyt ajoittuen jäiden lähdön aikoihin. Pesimälinnusto on vaatimattomampi, runsain laji viime
vuosina on ollut silkkiuikku. Muutonseurantaan torni ei sovellu johtuen sijainnista puiden katveessa. Itse torni on tukeva ja
puoliksi katettu.

Opasteet ja saavutettavuus
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Raudanlahti sijaitsee Jyväskylässä, Säynätsalon ja Muuramen
rajamaastossa. Autolle on pysäkkialue Säynätsalo-Muurametiellä. Siitä pääsee tien ja rannan välissä kulkevalle vanhalle rautatiepenkalle, jota jatketaan oikealle Muuramen suuntaan noin
150 metriä. Torni on vasemmalla pienessä niemekkeessä penkan ja rannan välissä. Laskeutuminen penkalta on jyrkähkö! Sijaintikartta.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, luontopolut ja lintutornit
Eerolanlahti-Rautpohjanlahden Natura 2000 -kuvaus
Sallistensuon Natura 2000 -kohdekuvaus
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