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Enonsaari
Enonsaari on jyhkeä Vesijärven Enonselkää 
hallitseva metsäkumpare. Parhaat vanhat 
metsät osuvat luontopolkukierroksen var-
teen, jossa pääsee tutustumaan niin lehti- 
kuin havumetsien lintuihin.

R etkeilykohteena saari on mukavan rauhalli-
nen ja miellyttävä. Saaren keskiosassa olevan 
luonnonsuojelualueen metsät ovat saaneet ke-

hittyä omassa rauhassaan. Monin paikoin tapaa jä-
reitä kuusia ja lähempänä rantaa rehevien lehtojen 
tervalepät ovat kunnioitusta herättävän vartevia.

Lahopuuta on ollut saarella jo vanhastaan ja kaar-
nakuoriaisten massavuodet ovat vielä vauhdittaneet 
kuolleen puuston syntyä. Niinpä tikkojen syönnös-
jälkiä näkee runsaasti. Metsänhoito on myös suoje-
lualueen ulkopuolella ollut säästävää. Enonsaaren 
luonnosta ja luontopolusta on saatavissa esite, jota 
jakaa Lahden seudun ympäristöpalvelut.

     
Linnusto
Linturetkeily Enonsaaressa on ollut satunnaista, jo-
ten moniin mantereen metsiin verrattuna tietämys 
alueen lajistosta on vähäisempää. Vanhoissa metsis-

sä viihtyvä pikkusieppo lienee varsin vakituinen lintu 
saarella. Vanhan metsän linnuista palokärki ja puu-
kiipijä kuuluvat peruslajeihin. Rantalehdot ovat kul-
tarinnan, mustapääkertun ja sirittäjän valtakuntaa.

Saarella on pesinyt myös nuolihaukka ja korppi. 
Vesilinnuista telkkä on vakioasukkeja, ehkä myös 
tukkakoskelo.

Havainnointi
Enonsaareen tullaan tavallisesti lounaiskulmasta, jos-
sa on venesatama. Myös soutuvene on täällä helppo 
vetää rannalle. Satamasta alkava merkitty 1,8 km:n 
luontopolku sijoittuu suurimmaksi osaksi luonnon-
suojelualueelle. Luontopolkureitti käy rannassa saa-
ren koillisosassa, missä kannattaa poiketa polulta ja 
kävellä rantaviivaa parisenkymmentä metriä itään 
kohtaan, jossa rantapuustoa on harvemmassa ja nä-
kymä saaren itäpuolen selälle avoimempi.
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Enonsaaren kapeasta lounaiskärjestä on avarat 
näkymät saaren länsi- ja luoteispuolen vesille, jossa 
voi nähdä isoja vesilintuparvia (myöhäissyksyllä lä-
hinnä isokoskeloita) sekä lokki- ja tiiraparvia. Näkö-
ala avautuu myös etelään ja kaakkoon. Kärki sopisi 
mahdollisesti muutontarkkailupaikaksi, josta voi ha-
vainnoida etenkin Enonselän länsipuolella kulkeva 
muuttoa. Paikalta on havaittu esimerkiksi jääkuikka.

Saapumisohje
Kesäkuukausina Enonsaareen on päässyt muutaman 
kerran päivässä saareen ajavalla reittiveneellä (vuon-
na 2017 liikennekausi 1.6.–17.9. ti–su). Lähtöpai-
kat ovat Vesijärven satamassa ja Hollolan Messilän 
rannassa. Muuten saareen on avovesiaikana tultava 
omalla veneellä. Jäiden kestäessä Enonsaareen lyhin 
reitti on Messilän rannasta, jossa on parkkipaikka. 
Rannasta menee usein hiihtolatu tai jäätie saareen. 
Luontopolku on kuljettavissa vähälumisena talvena.

Vesijärven sataman venelaituri on kahviloiden 
edessä. Paikalle tullaan keskustasta autolla Vesijär-
venkatua, kävellen tai pyörällä pääsee Pikku-Vesijär-
ven puiston kautta.

Messilän venesatamaaan pääsee Jalkarannantietä/
Rantatietä, jolta käännytään Messilän kohdalla oi-
kealle Satamapolulle. Parkkipaikka on 150 m:n pääs-
sä, laivalaituri lähellä rannassa. Lahden keskustasta 
ajomatka on 7,5 km.

TYYPPILAJEJA Telkkä, palokärki, kultarinta, mustapääkerttu,
sirittäjä

MUITA LAJEJA Nuolihaukka, lehtopöllö, palokärki, pikkusieppo, 
töyhtötiainen, hömötiainen

Auto- ja katselupaikkoja
Enonsaaren lounaiskärki: N 6767174 E 423662,531 ja E 61° 1,919’ E 25° 
35,225’

Lahden sataman parkkipaikka: N 6762908 E 426940 ja N 60° 59,659’ E 
25° 38,962’

Messilän sataman parkkipaikka: N 6765778 E 422379 ja N 61° 1,153’ E 
25° 33,835’
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