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Asikkalan kirkonkylästä Pulkkilaan ulottuu 
kuusi kilometriä pitkä peltoalue, joka sijoit-
tuu muuttoreittien varteen. Niinpä kevät 
ja syksy ovat lintujen runsauden aikaa. 
Laitumet, viljelmät ja leveiden valtaojien 
varret tarjoavat linnuille paljon ravintoa ja 
levähdyspaikkoja.

K irkonkylän–Pulkkilan peltojen näyttävimpiä 
ilmiöitä ovat tuhansien hanhien ja satojen 
joutsenten syksyiset parvet. Myös pikkulintu-

ja voi kerääntyä näyttäviin parviin. Vuosien mittaan 
alueella on havaittu useita mielenkiintoisia harvinai-
suuksia.

Pesimälinnusto on maakunnan pelloille tyypillistä. 
Yölaulajia kuulee hyvin. Asutus on vanhaa ja puu-
tarhat reheviä, minkä huomaa kulttuuriympäristöjä 
suosivien lajien määrässä.

Koulutuskeskus Salpauksen rannasta näkee Asik-
kalanselälle. Syysmuutolla kahlaajien, vesilintujen ja 
lokkien määrät voivat olla suuria. Selällä ja läheisil-
lä luodoilla lepäilee monia lajeja. Leveäpyrstökihujen 
määrä syksyllä 2014 herätti valtakunnallista mielen-
kiintoa. Enimmillään kihuja laskettiin toistakymmen-
tä yhtä aikaa.

Saapumisohje ja havainnointi
Kirkonkylän-Pulkkilan peltoalue sijoittuu Sysmään 
vievän Asikkalantien (314) varteen. Pellon etelälai-

Asikkalan kirkonkylä–Pulkkila

TYYPPILAJIT Laulujoutsen, kanadanhanhi, valkoposkihanhi, ruis-
rääkkä, töyhtöhyyppä, kalalokki, pikkuvarpunen, keltasirkku

MUITA LAJEJA Ruskosuohaukka, tuulihaukka, sepelkyyhky, viita-
kerttunen, luhtakerttunen, pulmunen

HARVINAISUUKSIA Jääkuikkalaji, kattohaikara, arosuohaukka, 
niittysuohaukka, leveäpyrstökihu, palsasirri, harjalintu, isokirvinen, taiga-
rautiainen, mustapäätasku

taan on Asikkalan kuntakeskuksesta Vääksystä run-
saat 5 km. Peltoalue ulottuu 6 km:n päähän pohjoi-
seen lähelle Pulkkilanharjun eteläpäätä. Peltoalueella 
on leveyttä parhaimmillaan vain runsas kilometri, 
joten lintuja voi tarkkailla mainiosti aukean keskel-
lä kulkevan Asikkalan-/Pulkkilantien varresta. Tiel-
tä hieman poikkeamalla pääsee tutustumaan kir-
konseudun lehtoihin, Pyhäsuohon ja Koulutuskeskus 
Salpauksen rantaan, josta on avarat näkymät Asikka-
lanselälle ja lähiluodoille.

Koulutuskeskus Salpauksen rantaan menevän Lau-
rellintien risteys on kirkonkylän keskustassa. Vierailu 
rannassa tulee tehdä häiritsemättä laitoksen toimin-
taa.

Tie 314 on suhteellisen kapea ja sillä ajaa raskas-
ta liikennettä, joten pysähtyessä tulee ajaa auto pois 
tieltä peltojen ajoliuskoille tai muille sopiville paikoil-
le. Kirkon luona ja hautausmaalla on viralliset park-
kipaikat. 

Ruskosuohaukka. PK
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Auto- ja katselupaikkoja

Kirkonkylän pellot: N 6787107 E 418752 ja N 61° 12,594’ E 25° 29,263’

Salpauksen ranta: N 6787808 E 419657 ja N 61° 12,983’  E 25° 30,255’

Ruskosuohaukka. PK
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