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keskIsenlaMMen luonto-
polku ja lIntutornI

opetuskäyttö
Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva suo-
lampi, jonka ympäri kiertää n. 2,1 km pitkä luontopolku. lam-
men rannalla on lintutorni. luontopolku esittelee suoluontoa 
ja alueen linnustoa.

kuvaus
keskisenlampi on rehevä, suorantainen lintujärvi. lammen 
vedenpinta on laskenut 1960-luvulla ojien perkauksen yhte-
ydessä. Vanha ranta näkyy paikoitellen jyrkkänä penkkana. 
parhaimmillaan lampi on toukokuussa, jolloin eri sorsalajit ke-
rääntyvät sinne suuriksi parviksi. lammella tavataan sorsalintu-
jen lisäksi tyypillistä lintujärvilajistoa.

keskisenlammella pesii vakinaisesti n. 25 lintulajia, mm. silk-
kiuikku, mustakurkku-uikku, joutsen, haapana, tavi, heinätavi, 
tukkasotka, ruokokerttunen, valko- ja metsäviklo sekä taivaan-
vuohi ja kurki. harvinaisuuksista on havaittu mm. mustatiira. 
lintujen pesimäaikaan kevätkesällä älä häiritse lintuja, vaan 
pysyttele merkityllä polulla. rantasuolla voi olla petollisia piisa-
min koloja.

opasteet ja retkipalvelut
koko luontopolku on n. 3 km pitkä. lampea kiertävä polku on 
n. 2,1 km. Märimmissä paikoissa on pitkospuut, mutta kumi-
saappaat ovat tarpeen runsaan kosteikkokasvillisuuden vuoksi.  
opastauluissa esitellään monipuolisesti suoluontoa sekä lam-
men linnustoa. luontopolun varrella on lintutorni, josta avau-
tuu näkymä kosteikkoon.

saavutettavuus ja varusteet
hankasalmelta ajetaan tietä nro 641 aseman suuntaan n. 8 km. 
hangan lava ja parkkialue sijaitsevat tien oikealla ja polku sen 
vasemmalla puolella. luontopolkuun tutustuminen kannattaa 
aloittaa sieltä. kun polkua kävelee puolisen kilometriä, pääsee 
lintutornille. 

luontopolkuesitteitä, joissa on kartta, on hankasalmen keskus-
tan matkailuinfopisteessä nelli-ellissä. lisätietoja hankasalmen 
kunta, ympäristötoimi, puh. (014) 2671 000.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen
keski-suomen lintupaikat, hankasalmi
keskisenlammen luontopolku -esite
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luontopolun rastItaulut

1. suo
2. räme
3. Varpuja
4. pesivät linnut (lintutorni)
5. rantaneva
6. rahkasammal
7. ruokokerttunen
8. pajusirkku
9. Mutahaudat
10. puoli- ja kokosukeltajat
11. lokit ja tiirat
12. Vanhat haavat
13. kahlaajia
14. Muita pesiviä vesilintuja
15. joutsen
16. riidenliekoja
17. suon pikkueläimiä
18. kiusasivatko hyttyset

http://www.hankasalmi.fi/kymppikylat/Niemisjarvi/linnut.htm
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140007&lan=fi#a3
http://www.ksly.net/index.php?sivu=380

