Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

s
a
a
r
i
j
ä
r
v
i

Saarijärven lintupaikat
Saarijärvi on linnustoltaan ja lintupaikoiltaan erittäin monipuolinen,
vain laajat ruovikot puuttuvat. Lisätietoa eri kohteista löytyy KeskiSuomen Lintutieteellisen Yhdistyksen internetsivuilta.

2. Kuorejärven lintutorni
Opetuskäyttö
Kohde sopii lintujen tarkkailuun ja lintulajien opiskeluun. Lintutorni.

Kuvaus
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Kuorejärvi on aivan valtatie 13:n varrella. Järvi on kasvanut lähes umpeen, mutta vedenpintaa on nostettu ja järven kapeikkoa ruopattu.
Tavattua lajistoa ovat keväiset vesilinnut ja kahlaajat. Pesivinä mm.
mustakurkku-uikku, nokikana ja runsaasti puolisukeltajasorsia.

Opasteet ja retkipalvelut
Ajetaan Saarijärveltä valtatietä 13 Kokkolaan päin n. 20 km. Noin 1,5
km Kalmarin kylän jälkeen käännytään oikealle Kuorejärventielle.
Noin 1 km:n päässä tien vasemmalla puolella on opaste tornille. Auton voi jättää opasteen jälkeen lähtevän metsäautotien liittymään.
Kävelymatkaa tornille on n. 100 m.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys

5. Lautajärven lintutorni
Opetuskäyttö
Vesilintuja, kahlaajia ja peltolintuja.

Kuvaus
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Lautajärvi on n. 30 hehtaarin kokoinen, melko matala ja rehevä linturikas järvi, joka sijaitsee Pajupuron kylällä laajojen viljelyalueiden
tuntumassa. Jäiden lähdettyä vesilinnut valtaavat järven. Myös kahlaajia nähdään toukokuussa runsaasti. Lautajärven eteläpäässä todettiin Saarijärven ensimmäinen laulujoutsenen pesintä 1980-luvulla. Lisäksi Lautajärvellä pesii myös vaateliaampia lajeja, mm. punasotka.
Syksyisin laulujoutsenet mekastavat järvellä suurina parvina, ja kerran paikalla on oleillut myös pikkujoutsen. Mm. silkkiuikku, mustakurkku-uikku, haapana, jouhisorsa, lapasorsa, tavi, tukkasotka ja telkkä viihtyvät alueella. Lautajärveä on kunnostettu linnustollisen arvon
turvaamiseksi vuonna 2001.

Opasteet ja retkipalvelut
Lautajärvelle löytää ajamalla Saarijärventieltä (13-tie) Uuraisten suuntaan ja etenemällä 4,7 km. Tästä kääntyy Saarijärveltä päin tultaessa
oikealle Metsäkalliontie (kyltti ”Pajupuro 7”). Ajetaan tätä 5,7 km, jolloin tulee viitta oikealle Kauravuorentielle. Ajetaan Kauravuorentietä
600 m. Loivasta ylämäestä, pellon reunasta lähtee oikealle heikkokuntoinen tie (matkaa voi joutua tekemään jalan, tien kunnostus on käynnissä), jonka päähän ajetaan n. 1 km. Torni on tien päässä etuvasemmalla.
Lähteet
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Saarijärvi
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