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Lapakisto
Lapakiston luonnonsuojelualue on osa
laajaa metsäaluetta itäisessä Lahdessa.
Vuonna 2012 perustettu suojelualue nousi
nopeasti suosituksi yleisön luontoretkikohteeksi, jossa retkeilijöiden käytössä on
useita hyvin varustettuja nuotiopaikkoja ja
laavu. Linturetkeilijä voi löytää mielenkiintoisten maisemakohteiden lisäksi vanhan
metsän vaateliaita lintuja.

R

unsaan kahden neliökilometrin laajuisen Lapakiston luonnonsuojelualueen parhaat metsät sijoittuvat järvien ja lampien rannoille,
jotka on jätetty hakkaamatta. Laajimmat hyvin säästyneet metsäalat sijaitsevat Lapakiston järven etelä- ja
itärannalla sekä Pitkäjärven ja Ahvenlammin välissä.
Näiltä alueilta löytyvät varmimmin vanhaa metsää
suosivat linnut. Suojelualueen maisemaa elävöittävät
myös pienet rämeet ja korvet. Osa metsistä on mäntyvaltaisia 1900-luvun lopun hakkuista toipuvia kasvatusmetsiä, jotka ovat niukkalintuisia. Lounaisrajalla on laajahko avohakkuu.
Suojelualueen ulkopuolella on erinomainen
Kärkjärven rantaa myötäilevä luonnontilaisen metsän vyöhyke, joka myös houkuttelee vanhan metsän
lintuja. Muita hakkuilta säästyneitä kohteita on lisäksi suojelualueen pohjoispuolen metsissä.
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Linnusto
Lapakiston luonnonsuojelualueen ja sen lähimetsien parhaiden osien erämaisuudesta kertovat monet siellä pesimäaikaan tavatut linnut, joihin kuuluvat kanahaukka, sääksi, ampuhaukka, useat
pöllöt lapinpöllöä myöten, metso, tikat, pikkusieppo ja idänuunilintu. Suojelualueen niukkapuustoiset
kallioalueet ovat kehrääjälle mieleisiä. Alueella onkin
useiden reviirien keskittymä. Myös teeret pitävät kallioita soidinpaikkanaan.
Lapakiston alueen vesilinnusto on karuilla vesillä
toimeentulevia lajeja, kuten sinisorsa, telkkä, haapana sekä kuikka. Laulujoutsenkin näyttää olevan asettumassa pesimälajiksi. Suojelualuetta rajaavilla Pitkä- ja Kalliojärvillä pesii myös kalatiiroja ja ‑lokkeja.
Retkeily
Lapakiston alueella on hyvin merkitty, helppokulkuinen polusto, jossa on useita 2,5–6 kilometrin mittaisia reittivaihtoehtoja. Ne kattavat pääosan alueesta
(reittikartta www.lahdenseudunluonto.fi/luontokohteet/nastola/lapakisto). Poluille kannattaa lähteä aamuvarhaisella ennen ulkoilijajoukkojen tuloa. Pöllö-

PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT
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patikoinnilla kevättalven öinä on myös rauhallista.
Alueen maasto on paikoin herkästi kuluvaa, joten on
suotavaa, että linturetketkin tehdään merkittyjä polkuja pitkin.
Etelän suuntaan ulkoilureitit ulottuvat Pajulahden urheiluopistolle asti. Reitillä on mielenkiintoinen Kilpasen hetteikkö- ja luhtarantainen pikkujärvi. Luonnonsuojelualueen länsipuolella Kärkjärven
rannan hyvät metsät alkavat Kettuniemen eteläpuolelta ja jatkuvat Kuohunkallion eteläpuolelle. Alueen
heikosti maastossa erottuvat polut kulkevat pääasiassa lähellä rantaviivaa. Suorin reitti lähtee Lapakiston
luonnonsuojelualueen parkkipaikan kohdalta, josta
kävellään Ristikankaan tienristeyksen yli, jatketaan
puomilla suljettua tietä ja poiketaan 400 m:n jälkeen
vasemmalle vähän käytetylle, rantaan vievälle polulle. Yksi käymisen arvoisista paikoista on rannasta
koilliseen ja itään suuntautuva laakso.

Saapumisohje
Lahden keskustasta on noin 15 km Lapakiston parkkipaikalle. Reitti kulkee keskustasta itään lähtevää
Karjalankatua ja siitä vasemmalle koilliseen kääntyvää Ahtialantietä Kunnakseen asti, jonka jälkeen
käännytään oikealle itään Ohrapääntielle. Tältä erkanee oikealle jatkuva Siltalantie, joka vaihtuu luonnonsuojelualueen parkkipaikalle johtavaksi Ristikankaantieksi.

Telkkäpoikue. PK

TYYPPILAJEJA Telkkä, teeri, kuikka, kehrääjä, harmaapäätikka,
palokärki, kulorastas, pikkusieppo, hömötiainen, töyhtötiainen, puukiipijä
MUITA LAJEJA Haapana, pyy, metso, metsäviklo, viirupöllö, helmipöllö, harmaapäätikka, peukaloinen, idänuunilintu, pyrstötiainen

Autopaikka
Luonnonsuojelualueen parkkipaikka: N 6761962 E 438660 ja N 60°
59,27’ E 25° 51,976’
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