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Luhdantausta
Luhdantaustan lintupaikka koostuu Luh-
danjoen varren luhtaniittyjen, peltojen, 
hetteisten tulvakoivikoiden ja jokea reu-
nustavien kuusikoiden muodostamasta 
kokonaisuudesta. Murroskalliolaaksossa 
kapeana kiemurteleva joki tulvii keväisin ja 
runsassateisina syksyinä. Tulvat houkutte-
levat muuttajia pysähtymään. Joskus har-
voin vesi nousee kesällä uomastaan, jolloin 
linnut voivat kärsiä pesätappioita.

P arhaat lintupaikat sijaitsevat Orimattilan ja 
Hollolan rajalla Vähäluhdan ja Hollolan Iso-
luhdan alueella. Rannalta näkee kuitenkin 

vain osan jokialueesta ja monesti näillä paikoilla 
tehdään vain lyhyitä pysähdyksiä. Luhdantausta so-
pii kuitenkin myös kokonaisvaltaiseen retkeilyyn ja 
luonnossa liikkumiseen.

     
Linnusto
Vähäluhdan lintuja voi havainnoida Helsingintien 
varressa oikoradan sillan kupeessa. Kevättulvan ai-
kaan alueella levähtää puolisukeltajasorsia. Kesällä 
alueella kannattaa pysähtyä kuuntelemaan yölaulajia.

Isoluhdalla näkee keväisin puolisukeltajasorsia, 
laulujoutsenia ja metsähanhia. Varo kuitenkin säi-
kyttämästä tulvalla lepäileviä vesilintuja. Alkukesäs-
tä Isoluhta on takuuvarma paikka kuulla sirkkalin-
tuja ja ruisrääkkiä.

Tuohijärvenkalliolla surisee alkukesän öinä keh-
rääjä. Sitä voi kuulostella helpoiten Vanhalta Helsin-
gintieltä Tankansuon kohdalla.

Tulva-aikaan huhti –toukokuussa Luhdantaustan 
alueella voi harrastaa melontaa, kesällä pyöräilyä ja 
talvella hiihtoa. Melontaretken voi aloittaa Luhtiky-
lästä kala-altaan luota ja edetä myötävirtaan Lahteen 
Luhdanjoen tornille asti. Taatusti erilaisella linturet-
kellä näkee vesilintuja ja kahlaajia ja kuulee metsästä 
kantautuvan linnunlaulun. Hiiri- ja nuolihaukat ovat 
jokivarressa usein näkyvillä. Kesällä joki kasvaa lä-
hes umpeen eikä melonta enää onnistu. Alkukesällä 
kapeassa uomassa melominen voi myös hajottaa ve-
silintupoikueita.

Joen länsipuolen kuusikoita halkovat metsäau-
totiet soveltuvat pyöräretkikohteiksi. Rauhallisesti 
pyöräillessä metsästä voi kuulla idänuunilinnun tai 
pikkusiepon laulun. Runsaslumisina talvina Luhdan-
taustan pelloilla ja luhdalla kiertää idyllinen hiihtola-
tu. Hiihtoretken lomassa voi nähdä pikkukäpylintuja 
ja joinakin vuosina myös taviokuurnia.

Saapumisohje
Luhdantaustan alue sijaitsee Hollolan ja Orimattilan 
rajamailla, Vanhan Helsingintien (140) tuntumassa. 
Lahdesta on Isoluhtaan matkaan 12 km ja Vähäluh-
taan 14 km. Isoluhtaan tultaessa auton voi pysäköidä 
Vähä-Mäkelän tilan notkopellon läpi kulkevan ojan 
eteläpuolelle. Metsän laidassa, joen suuntaan lähtee 
lyhyt ja lähes huomaamaton peltotien pisto, johon 
voi jättää auton. Tästä kannattaa kävellä jonkin mat-
kaa kohti joen rantaa. Varo Vanhan Helsingintien lii-
kennettä pois lähtiessä.

Vähäluhdan kohdalla auto kannattaa pysäköidä 
rautatiesillan alle.
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TYYPPILAJIT tavi, lapasorsa, ruisrääkkä, taivaanvuohi, harmaapää-
tikka, niittykirvinen, keltavästäräkki, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, 
punavarpunen

MUITA LAJEJA laulujoutsen, metsähanhi, jouhisorsa, heinätavi, tee-
ri, metso, harmaahaikara, mehiläishaukka, viirupöllö, harmaapäätikka

Autopaikkoja
Vähäluhta: N 6751018 E 419076 ja N 60° 53,165’ E 25° 30,542’

Isoluhta: N 6752584 E 420129 ja N 60° 54,021’ E 25° 31,667’
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