ORIMATTILA
PK

Ruha–Kurunkulma
Orimattilan yksi suosituimmista ja linnustollisesti rikkaimmista retkeilyalueista on maakunnan etelärajalla sijaitseva Ruhan ja Kurunkulman peltoalue. Porvoonjokea reunustava laaja peltoaukea tarjoaa paljon nähtävää myös syyspuolella.
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uhan–Kurunkulman alue on keväisin ehkä
merkittävin vesilintujen ja kahlaajien levähdysalue Päijät-Hämeessä. Alue muodostuu
laajoista viljellyistä peltolakeuksista, joiden yhtenäisyyttä rikkovat metsäsaarekkeet, kylätiet ja alueen
läpi mutkittelevasti virtaava Porvoonjoki. Lumet sulavat peltoaukealta varhain keväällä, ja Porvoonjoki
tulvii useimpina keväinä näyttävästi. Vähäisten korkeuserojen vuoksi tulvat ovat keväisin niin laajoja,
että alue näyttää parhaimmillaan suurelta järveltä.
Tulva-alue kuivahtaa tavallisesti viimeistään toukokuun alkupuolella. Pian tämän jälkeen jäljellä ovat
enää peltoalueen pesimälinnut. Syksyisin alueella on
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tulvalätäköitä vain pitkään jatkuneiden sateiden
jäljiltä. Ilman tulviakin rauhalliset pellot houkuttelevat silti monipuolisen valikoiman ruokailevia ja
lepäileviä lintuja.
Yhdistyksen toimialueen raja kulkee peltoalueen
eteläosassa Porvoonjokea pitkin. Suurin osa päijäthämäläisistä lintuharrastajista retkeilee alueella pelkästään Orimattilan puolella. Merkittävä lintualue jatkuu kuitenkin naapuriyhdistyksen
puolelle, jossa on useita hyviä havainnointipaikkoja peltoalueella ja Kanteleenjärvellä. Alue on maakunnallisesti tärkeä lintupaikka myös Pukkilan
puolella.
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Pikku- ja laulujoutsenia. PK

Lyhytnokka- ja metsähanhia. PK

Linnusto
Maakunnan etelärajalla sijaitseva peltoalueen linnusto on parhaimmillaan keväisin. Pellot keräävät ensimuuttajia jo maaliskuun alkupäiviltä lähtien. Kevään
edetessä alueella summataan monen lajin suurimmat
kerääntymät Päijät-Hämeessä. Parhaimmillaan kevään vesilintu- ja kahlaajaparvet tulvilla ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Esimerkkinä 2000-luvun
päiväkohtaisista huippusummista voi mainita yli
380 laulujoutsenta, 2000 sinisorsaa, 900 tavia, 1000
töyhtöhyyppää ja 1250 kapustarintaa.
Viime keväinä runsastuneet useiden tuhansien yksilöiden metsä- ja tundrahanhiparvet viipyvät alueella koko huhtikuun. Jos kevät on sateinen, tulvat viipyvät pitkälle toukokuuhun, jolloin pellot tarjoavat
ruokailumahdollisuuden kahlaajaparville. Vakiolajistoon kuuluvat liro, suokukko sekä valko- ja mus-

taviklo. Kuivempina keväinä vesi pakenee pelloilta
huhtikuun aikana, ja kahlaajien päämuutosta nähdään vain rippeitä. Linnustossa on keväisin paljon
muutakin kuin vesilintuja ja kahlaajia. Alueelle kerääntyy esimerkiksi suuria sepelkyyhky- ja rastasparvia ja usein petolintujakin.
Kesällä peltoalueen lintumaailma tuntuu hiljenevät, mutta pelloilta voi öisin löytää laulavan viiriäisen
tai saalistelevan suopöllön. Sarvipöllö, pensassirkkalintu sekä ruisrääkkä kuuluvat myös pesimälajistoon.
Vähä-Mallusjoella reviiriään pitää koko ajan harvinaistuva peltosirkku usean laulavan koiraan voimin.
Jos loppukesä on sateinen, peltolätäköillä voi levähtää myös kahlaajia. Syksyisin peltoalueet keräävät
peltojen myyräkantoja hyödyntäviä sinisuohaukkoja
ja tuulihaukkoja. Arktisten hanhien saapuessa peltolakeus tarjoaa hyvän ruokailu- ja levähdysalueen val-
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Valkoposkihanhia. PK

koposkihanhelle, joita on parhaimmillaan nähty monikymmentuhatpäinen parvi.
Talvella maakunnan eteläisimmät pellot ovat otollinen paikka löytää harvalukuisia talvehtijoita. Hyvinä myyrätalvina pelloilla voi talvehtia hiiripöllö, piekana ja sinisuohaukka. Joskus puimattomille pelloille
voi kerääntyä suuria viherpeippo- ja tikliparvia, joiden joukosta voi löytää vuorihempon.

Saapumisohje ja havainnointi
VÄHÄ-MALLUSJOKI Orimattilan suunnasta Pukkilantietä (1635) pitkin saapuvalle lintuharrastajalle avautuvat ensimmäisenä Vähä-Mallusjoen pellot (12 km Orimattilan keskustasta). Päätien varteen
voi pysähtyä vain Pukkilantien linja-autopysäkille.
Tarkempi peltojen tarkkailu edellyttää kääntymistä
Vartiomäentielle tai Lauttantielle. Vähä-Mallusjoen
peltotulvat ovat muuta aluetta vaatimattomammat,
mutta tulvakeväinä vesi muodostaa suuriakin lätäköitä alavimmille paikoille.
RUHA Alueen keskiössä on Ruhan kartano, jota ympäröivät viljellyt pellot. Paikalle pääsee kääntymällä Vähä-Mallusjoen peltoaukean jälkeen vasemmalle
Ruhantielle (1185). Ruhalta on suora peltojen jatkumo etelään Kurunkulmalle asti, ja alueella levähtävät
linnutkin liikehtivät usein peltolohkoilta edestakaisin. Suurimmat kevättulvat syntyvät Kurunkulman
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paikkeille. Ruhan pelloilla on usein pienempiä lätäköitä, jotka keräävät esimerkiksi rastas- ja peippolintuparvia. Peltojen tarkkailu Ruhan puolelta onnistuu
monesta paikasta. Parhaimpaan aikaan havainnoitsija saa olla tarkkana, ettei laske samoja pelloilla risteileviä lintuja uudestaan eri paikoista. Jatkamalla
Ruhan tietä pääsee Pukkilan puolella olevilla tarkkailupaikoille, joille on kuntarajalta matkaa noin 3–4
km.
KURUNKULMA Jatkamalla Ruhan tienhaarasta kolme kilometriä Pukkilantietä eteenpäin päädytään
Kurunkulmaan. Matkalla on useita peltoalueen lintujen tarkkailuun sopivia paikkoja. Kurunkulmassa
tulvajärvi saattaa huipputulvien aikaan ulottua miltei
Pukkilantielle asti, mutta yleensä vesialue jää muutamien satojen metrien päähän tiestä. Tämä voi aiheuttaa houkutuksen ajaa autolla Pukkilantiestä lähteviä
pieniä peltoteitä lähemmäksi tulvia. Se ei kuitenkaan
ole keväisin sallittua, sillä märät peltotietiet eivät kestä autoliikennettä. Peltoteitä pitkin on lupa liikkua
jalkaisin. Parhaimman käsityksen tulvien linnustosta saa ns. tinnuladon luona, jossa kuitenkin on syytä
liikkua niin, ettei ladon päädyssä pesivä tuulihaukka
häiriinny. Pukkilan puolella olevan tulva-alueen linnut ovat aamuisin vastavalon puolella. Tästä syystä
myös iltapäivä- tai iltaretkeily alueella voi olla kannattavaa.
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TYYPPILAJIT Laulujoutsen, metsähanhi, tundrahanhi, tavi, sinisorsa,
töyhtöhyyppä, suokukko, liro, sepelkyyhky, peltosirkku
MUITA LAJEJA Valkoposkihanhi, harmaasorsa, peltopyy, sinisuohaukka, tuulihaukka, muuttohaukka, tylli, kuovisirri, kiuru, kottarainen,
vuorihemppo
HARVINAISUUKSIA Lyhytnokkahanhi, amerikantavi, viiriäinen,

kattohaikara, haarahaukka, arosuohaukka, niittysuohaukka, kiljukotkalaji, punajalkahaukka, avosetti, keräkurmitsa, mustapyrstökuiri, palsasirri,
lampiviklo, heinäkurppa, isolokki, turturikyyhky, harjalintu, ruostepääsky

Katselupaikkoja
Vähä-Mallusjoki: N 6732239 E 426344 ja N 60°43,136’ E 25°39,000’
Ruha: N 6730809 E 426180 ja N 60°42,364’ E 25°38,853’
Ruhan Hevosniitty: N 6729576 E 426636 ja N 60°41,706’ E 25°39,382’
Kurunkulma: N 6728642 E 424523 ja N 60°41,179’ E 25°37,082’
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Päijät-hämeen_lintupaikkaopas_2019.indd 197

197

13/03/2019 14.34

