Heinä-suvannon
lintujärvi ja lintutornit
Opetuskäyttö
Lintujärvi ja kosteikko, Natura 2000 -kohde.

Kuva: Anne Yli-Olli

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Kuvaus

Heinä-Suvanto on 1812 suoritetun järvenlaskun johdosta umpeenkasvanutta vetistä, keväisin tulvivaa luhtaista nevaa. Heinä-Suvannon pääasiallisen kasvillisuuden muodostaa järvikorte, mutta saraniitty ja pensaikkovyöhykkeet ovat paikoin
laajat. Varsinaista vesialuetta on vain läpikulkevassa uomassa.
Heinä-Suvannon pesimälinnusto on hyvin monimuotoinen, ja
myös järven muutonaikainen merkitys on huomattava. HeinäSuvantoa kiertää paikoin iäkäspuustoinen rantavalli. Rantavallin takana on alueen eteläpuolella ja länsipuolella osin luonnontilaisena säilynyt laaja suoalue, jolla tavataan monipuolinen
valikoima räme-, korpi -ja nevatyyppejä. Suoalue liittyy kiinteästi Heinä-Suvannon lintuveteen.

Kuva: Ismo Nuuja

Heinä-Suvanto Viitasaaren itärajalla on Keski-Suomen arvokkain lintujärvi, joka on lintuvesien suojeluohjelmassa arvioitu
kansainvälisesti merkittäväksi kosteikoksi. Lintukosteikko on
rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi v. 1995. Alueella on tavattu
pesimässä yli sata lintulajia.

Linnustosta löytyy lisätietoa Natura 2000 -kohdekuvauksesta sekä Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen sivuilta.
Luvassa on vesilintuja, kahlaajia, hanhia, joutsenia, petolintuja. Harvinaisuuksista on havaittu mm. amerikanhaapana, kiljukotkia, lampiviklo, mustapyrstökuiri, valkosiipitiira ja lyhytnokkahanhia. Lintupaikasta löytyy kaksi lintutornia, uusi ja vanha.
Luontopolku on n. 1,5 km:n pituinen suuntaansa, ja sen varrella on pitkospuut.

Opasteet ja retkipalvelut
Heinä-Suvannolle ajetaan nelostietä Jyväskylästä pohjoiseen
ja käännytään kymmenisen kilometriä Viitasaaren keskustan
jälkeen oikealle Keiteleen tielle nro 77. Sitä ajetaan n. 20 km ja
200 m ennen lääninrajaa kääntyy tie Heinä-Suvannolle oikealle. Parin kilometrin päässä on opastustaulu ja pysäköintipaikka. Opasteet näyttävät polun torneille. Polku haarautuu Pekan
puun jälkeen: oikea haara vie luoteiselle, vanhalle tornille (1 km)
ja vasen uudelle, kaakkoiselle tornille (500 m). Polulla on pitkospuut, mutta kevättulvien aikaan pitkävartiset saappaat ovat tarpeen.
Heinä-Suvannolle on rakennettu pysäköintipaikka, jossa on
nuotiokatos. Järven pohjoispuolella on kaksi lintutornia, joista avautuu näkymät lähes 400 hehtaarin kokoiselle kosteikolle.
Lintutorneille johtavat pitkospuut, mutta kosteina kevätaikoina
ne voivat osittain olla veden alla. Hyvä kohde koululaisille.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen
Natura 2000 -kohde
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Pohjoisen Keski-Suomen luontoreitit
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