
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

koskikaRan kieRRos
opetuskäyttö
Hyvä alue opetuskäyttöön vaihtelevan maastonsa takia. koski-
karan elämää ja koskimaisen puron luontoa ja eläimistöä. met-
sähallituksen ylläpitämä kohde, jolta on patikointiyhteys Lei-
vonmäen kansallispuistoon.

kuvaus
Rutajoen rantamia seurailee luontopolku koskikaran kierros, 
jonka varrella on 18 alueen luonnosta, historiasta ja ihmisten 
toiminnasta kertovaa opastetta. noin 2 ja 5 kilometrin pitui-
set polut seuraavat veden kuohuvaa matkaa koskissa ja su-
vannoissa kohti päijännettä. Reitillä voi tavata kaarlo koskika-
ran, Rutalahden kylän nimikkolinnun. polku on ollut käytössä 
13.6.1997 alkaen. 

Rutajoen törmässä on ainakin yksi kohta, josta koskikara on 
löytänyt mieleisen kodinpaikan ja rakentanut siihen veden ää-
relle puolipallon muotoisen pesänsä. koko maassa arvioidaan 
pesivän vain 250-300 paria, ja Rutalahden linnut ovat eteläi-
simpien joukossa.

koskikara on kottaraisen kokoinen varpuslintu, jota värityk-
sensä takia kutsutaan leikillisesti “suomen pingviiniksi”. kan-
sanperinteessä se tuntee myös nimet koskiharakka, mörköi-
nen, koskikärhänen ja koskiparooni. se on erakko, joka viihtyy 
yksin. vasta kun pienet purot jäätyvät, koskikarat kokoontuvat 
suuremmille koskille, ja silloin niitä saattaa nähdä sukeltamas-
sa päivällistään myös Rutajoella. koskikara pystyy kulkemaan 
upposukkeluksissa joen pohjassa ja etsimään syötävää. paljail-
la kivillä se sukii ja rasvaa jatkuvasti höyheniään saadakseen ne 
vedenpitäviksi. Linnun poikkeuksellisen suuren rasvarauhasen 
takia sitä on ennen muinoin metsästetty, sillä koskikaran ras-
va on hyvää aserasvaa. onpa myös uskottu, että hevosen karva 
saa kauniin kiillon, jos sitä sivellään koskikaran nahalla!

opasteet ja retkipalvelut
koskikaran kierroksen lähtö- ja paluupiste on Rutalahden ky-
lässä, koskikaran koulua vastapäätä. koskikaran kierroksella 
on omat sivut, joilta löytyy ajankohtaistietoa reitin kunnosta ja 
mm. havaintopäiväkirja. 

saavutettavuus ja varusteet
Reitille pääsee hyvin Rutalahden keskustasta ja reitti on hyvin 
merkattu. ei sovellu liikuntarajoitteisille. Hyvät jalkineet ovat 
välttämättömät reitillä. 

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Leivonmäki  
Rutalahden kylä 
http://www.luontoon.fi/leivonmaki >Reitit

J
o
u
t
s
a

joutsan seutukunta                    

http://www.rutalahti.fi/?id=9B5A8DA5-B55143330AE3-39F4A5DD6D1F
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140325&lan=fi#a1
http://www.rutalahti.fi/?id=A4B7AD28-8DB944AE8621-312372461E34
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/leivonmaki/reitit/Sivut/Default.aspx

