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Nastola, Sammalsillansuo
Sammalsillansuon alue koostuu Sylvöjärven
rehevärantaisesta eteläpäästä, metsittyneestä luhta-alueesta sekä ympäröivistä
metsiköistä ja pelloista. Valikoima erilaisia
elinympäristöjä antaa hyvän lähtökohdan
monipuoliselle linturetkelle. Sammalsillansuon alueelle päätettiin perustaa keväällä
2018 luonnonsuojelualue, joka liittyi Suomi
100 -vuoden lahjoituskampanjaan. Rauhoitus turvaa laajalti linnustollisesti tärkeitä
alueita.

S

ylvöjärven vesialueista erityisesti eteläpää
on lintujen suosiossa. Lintutornista näkymät
avautuvat järven päänäyttämölle, jossa tapahtumia riittää niin muuttoaikoina kuin pesimäkaudella. Torniin pääsee myös pyörätuolilla.
Sylvöjärven lintuantia täydentävät vesi- ja rantalintujen lisäksi lahtea ympäröivien metsiköiden lajit.
Niiden lähituntumaan pääsee parhaiten tornin lähimetsikössä ja Sammalsillansuon luontopolulla, joka
lähtee lintutornilta etelään ja tekee lenkin aikoinaan
ojitetulla ja myöhemmin hieskoivun valtaamalla luhta-alueella. Polun varteen kaivetuilla laskeutusaltailla
voi nähdä vesilintuja ja joitakin kahlaajia. Varsinai-
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nen kahlaajapaikka on kuitenkin ollut altaiden lounaispuolella pellon reunassa, jonne tulviva vesi muodostaa lintuja houkuttelevan kosteikon. Sylvöjärven
eteläpuolen peltoja kannattaa pitää silmällä laajemminkin, sillä muuttoaikoina hanhet ja joutsenet ruokailevat alueella mielellään.

Linnusto
Kaulushaikaran puhallus on kevään perusääniä Sammalsillansuon retkillä. Toisinaan haikara näyttäytyy
lennossa ruovikon yllä. Toinen alueen tunnuslinnuista ruskosuohaukka on näkyvämmin esillä, niitä liihottelee keväästä alkusyksyyn niin rantaluhtien yllä
kuin peltojen liepeillä. Etenkin keväällä Sylvöjärvelle ja Sammalsillansuon lounaispuolen tulvalle pudottautuu vesilintuja. Puolisukeltajasorsista on tavattu
pesimälinnustomme kaikki lajit, myös harmaasorsa. Tulvakosteikko vetää myös vikloja ja suokukkoja puoleensa. Sylvöjärven selkävesillä käy toisinaan
kaakkureita kalastamassa järvellä pesivien silkkiuikkujen seurana.
Lintutornista kiikarointia säestävät monesti rantametsikössä ja Mannakodin pihapuistossa huutelevat
ja rummuttavat pikku- ja harmaapäätikat. Kevään ja
alkukesän pikkulintukonsertti on monilajinen, tou-
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kokuun loppupuoliskolla saapuva
kultarinta on yksi tyyppilajeista.
Sammalsillansuo
ympäristöineen on hyvä etappi alkukesän
yölaulajaretken reitillä. Rytikerttunen raksuttaa usein ruovikossa
ja pensaikoista voi kuulla sen sukulaiset viita- ja luhtakerttusen.
Myös kumpaakin sirkkalintuamme on tavattu alueella. Pelloilla
puolestaan kuulee ruisrääkkiä, ja
hyvällä onnella voi nähdä sarvipöllön saalistamassa.
Syysmuuton kohokohtia on
hanhien parveilu Sammalsillansuon ympäristön pelloilla ja yöpymislennot Sylvöjärvelle. Pääosassa ovat valkoposkihanhet, joita
on laskettu enimmillään tuhansia,
metsä- ja tundrahanhia joitakin
satoja tai kymmeniä. Syyskauden
näkyviin lintuilmiöihin kuuluu
myös isokoskeloiden myöhäissyksyinen kerääntyminen järvelle satapäisiin parviin.

Saapumisohje
Sammalsillansuo sijaitsee itäisessä Lahdessa lähellä
Iitin rajaa. Ajomatkaa Lahden keskustasta on noin
27 km ja Nastolan kirkolta runsaat 9 km. Lahdesta lähdetään Kouvolan suuntaan menevää Valtatietä
12:ta, jolta ajetaan ennen Uuttakylää oikealle Nastolaan ja Artjärvelle johtavalle rampille ja tämän jälkeen käännytään vasemmalle Nastolan suuntaan
Kuivannontielle (1711).
Seuraavasta risteyksestä jatketaan vasemmalle (vanhalle) Kouvolantielle (312), jolta radan jälkeen käännytään oikealle Heinolantielle (3136). Tältä käännytään noin 4,5 km:n jälkeen vasemmalle
Sammalsillantielle, jolta erkanee runsaan sadan metrin jälkeen lintutornille johtava Kuoppalantie. Sammalsillantietä länteen jatkettaessa tullaan Sammalsillansuon sillalle ja edelleen Toivonojantielle, jonka
varressa ovat Sylvöjärven eteläpuoliset lintupellot.
Toivonojantieltä näkee altaiden lounaispuolen tulvakosteikon lintuja ja pelloilla ruokailevia lintuja.

Rytikerttunen. PK
TYYPPILAJEJA Valkoposkihanhi, tavi, kaulushaikara, ruskosuohaukka, nuolihaukka, kurki, valkoviklo, pikkutikka, satakieli, kultarinta
MUITA LAJEJA Metsähanhi, tundrahanhi, harmaasorsa, kaakkuri,
luhtahuitti, lapinsirri, mustaviklo, sarvipöllö, käenpiika, viitasirkkalintu,
rytikerttunen
HARVINAISUUKSIA Mandariinisorsa, viiriäinen, valkoselkätikka,

sitruunavästäräkki

Autopaikka
N 6757900 E 447399,459 ja N 60° 57,158’ E 26° 1,733’
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