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Kilpiäistenpohja
Kilpiäistenpohja on Vesijärven hyvistä 
lintulahdista ainoa, joka sijaitsee Lahdessa. 
Helposti saavutettava luontokohde on vuo-
sien varrella tarjonnut monta lintuyllätystä.

K ilpiäistenpohja on säilynyt linnuille mieleise-
nä levähdys- ja pesimäpaikkana, vaikka ran-
ta-asutuksen leviäminen ja rantaluhtien kui-

vuminen ovat paikoitellen nakertaneet lintuarvoja. 
Kaksi kolmasosaa lahdesta on luonnonsuojelualuet-
ta, jossa moottoriveneellä ajo on kielletty. Sen an-
siosta etenkin lahdelman läntinen puoli on verrattain 
rauhallinen.

Linnusto
Kuten lintulahdilla yleensä Kilpiäistenpohjassa lin-
tuelämä on näkyvintä ja kuuluvinta keväällä ja ke-
vätkesällä. Lahtea kannattaa pitää silmällä heti en-
simmäisten sulien ilmaannuttua rantavesiin, jolloin 
monilajinen vesilintumuuttajien joukko alkaa palata. 

Maakunnallisesti tärkeän kerääntymäalueen arvon 
lahti sai uhanalaistuneiden tukka- ja punasotkan sekä 
nokikanan perusteella. Näistä tukkasotkia voi nähdä 
kevätmuutolla useita kymmeniä kerrallaan.

Vakituisia pesimälintuja ovat telkkä, sinisorsa ja 
haapana. Silkkiuikku ja nokikana pesivät niin ikään, 
laulujoutsen näyttää myös vakiintuneen. Myös kyh-
myjoutsen on pesinyt lahdella. Ruovikoiden rytikert-
tusia tavataan säännöllisesti, luhtakanoja usein ja 
kaulushaikara joinakin keväinä. Ruskosuohaukka 
käy lahdella ainakin saalistelemassa. 

Kilpiäisten rantalehdot tarjoavat suotuisan pesi-
mäympäristön muun muassa pikkutikalle ja satakie-
lelle.

Punasotkien kerääntyminen lahdelle alkaa keski-
kesällä. Nokikanan runsain esiintyminen on painot-

Punasotka. PK
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tunut syksyyn. Myöhäissyksyllä lahdella viivyttelee 
telkkien ja isoskoskeloiden keralla myös muita vesi-
lintumuuttajia, kuten tukka- ja lapasotkia sekä pilk-
kasiipiä.

Saapumisohje ja havainnointi
Kilpiäistenpohjan alueen kartta (kohde n:o 11) on 
Enonselän kuvauksen yhteydessä. Alueen lintuja kii-
karoidaan yleensä venerannan pengerpolun päässä 
olevalta laiturilta tai lintutornista. Tarkkailupisteistä 
näkee hyvin eri puolille lahtea joitakin ruovikon si-
sään jääviä poukamia lukuun ottamatta. Kaukoputki 
on tarpeen etäällä olevia lintuja määritettäessä.

Keskustasta on Kilpiäistenpohjaan noin 5,8 km. 
Reitti kulkee Lahdenkatua, jolta käännytään Kivis-
tönmäellä vasemmalle Mukkulankadulle ja jatketaan 
vasemmalle Kilpiäistentielle. Paikalle pääsee sekä va-
semmalle jatkavaa Kilpiäistentietä että Karjusaaren-
katua, jolta käännytään vasemmalle Kilpiäistentien 
pohjoispäässä. Parkkipaikka on lähellä tien varressa.

TYYPPILAJEJA Haapana, punasotka, tukkasotka, telkkä, silkkiuik-
ku, nokikana, satakieli, rytikerttunen 

MUITA LAJEJA Laulujoutsen, harmaasorsa, lapasotka, mustalin-
tu, pilkkasiipi, uivelo, kaulushaikara, harmaahaikara, luhtakana, rastas-
kerttunen

HARVINAISUUKSIA Pikku-uikku, pikkuhuitti, liejukana, isokir-
vislaji, pikkukultarinta, viiksitimali, pussitiainen

Autopaikka
Veneranta: N 6766560 E 427032 ja N 61° 1,628’ E 25° 38,981’

Pussitiainen rakensi pesän tornin viereisiin koivuihin 
keväällä 2013. PK
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