HARTOLA
Pohjolan pellot
Hartolan ja Sysmän välissä on peltoketjujen
alue, jossa on useita lintuja houkuttelevia
pysähdyspaikkoja. Hartolan Pohjolan pellot
on niistä maakunnallisesti merkittävin.

P

ohjolan pellot on varsin tyypillistä Itä-Hämeen
länsiosan viljelyseudun maisemaa, jossa tilojen
laajahkot pellot ja metsät vuorottelevat. Pohjolan kylän pellot koostuvat pitkänomaisista vilja- ja
nurmilohkoista, osa pelloista on myös laidunnettuja.
MAALI-rajaukseen kuuluu myös eteläosan Kalhonlampi ja ojamaisen kapea Kilpijoki. Pellot ovat parhaimmillaan keväällä ja syksyllä, jolloin ne keräävät
lintuja ruokailemaan ja levähtämään.
Peltojen kohdalla Nelostien varressa on lohenongintapaikka ja kahvio. Yrittäjä on rakentanut pellon
laitaan lintutornin, josta pääsee katsomaan paikalla
lepäileviä lintuja.

Linnusto
Keväällä Pohjolan pellot keräävät lumipeitteisinäkin ensimmäisiä muuttolintuja, kuten joutsenia, hanhia, töyhtöhyyppiä, kuoveja ja kiuruja. Alue on myös
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nauru- ja kalalokkien, sepelkyyhkyjen sekä kottaraisten mieleen.
Maakunnan pohjoisosissa harvoin tavattavia lajeja edustavat havainnot merihanhista ja uuttukyyhkyistä. Pesimälinnustoa ei ole kartoitettu, mutta lajistoon kuuluvat ainakin töyhtöhyyppä, kuovi, kiuru ja
todennäköisesti pensas- ja kivitasku. Pelloilla viihtyy
toisinaan myös luppojoutsenia pitkälle kesään.
Myös syksyllä paikalle kokoontuu monipuolisesti
lintuja, kuten sepelkyyhkyjä, rastaita, peippolintuja ja
hanhia sekä joutsenia, joiden perusteella kohde ylitti maakunnallisesti arvokkaan alueen kriteerit. Joutsenet käyttävät Kalhonlampea yöpymispaikkanaan.
Pohjolan pellot ovat todennäköisesti maakunnallisesti arvokas lintupaikka myös kurkien syksyisenä kerääntymisalueena. Ainakin osittain samat kurjet liikkuvat Pohjolan ja Hartolan Isosuon väliä. Niin ikään
alue on merkittävä keväisin muuttaville kuoveille.
Peltojen laitaan on suositeltavaa ohikulkumatkallakin pysähtyä lintuja laskemaan, jotta alueen todellinen arvo saataisiin paremmin tietoon.
Nelostien varren pellot Pohjolasta pohjoiseen etenkin Metsäkoskella ja Ruskealassa ovat myös erin-
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omaisia lintupaikkoja
ja kiikaroinnin arvoisia. Pelloilla on vuosien
varrella havaittu runsaita kurki- ja hanhikerääntymiä. Harvinaisuuslistaan kuuluu mm.
lukuisia haarahaukkahavaintoja, heinäkurppa, tunturipöllö, mustaotsalepinkäinen ja tunturikiuru.

TYYPPILAJIT Laulujoutsen, kurki, töyhtöhyyppä, kuovi, kalalokki

Saapumisohje ja havainnointi

hemppo

Pohjolan pellot sijaitsevat 10 kilometriä Hartolan
keskustan eteläpuolella ja noin 34 kilometriä Heinolan Tähtiniemen sillalta pohjoiseen. Nelostien kupeessa sijaitsevan alueen laitaan on helppo pysähtyä ohikulkumatkallakin. Auton saa pysäköityä tien
itäpuolelle lohenongintapaikan risteykseen, josta on
muutaman kymmenen metrin matka tornille. Eteläosan pelloille voi katsella myös sinne johtavalta pistopeltotieltä. Valtatien varrella on syytä ottaa huomioon välillä vilkaskin liikenne.

MUITA LAJEJA Pikkujoutsen, merihanhi, uuttukyyhky, vuoriHARVINAISUUKSIA Lyhytnokkahanhi, ristisorsa, kattohaikara,
arosuohaukka, haarahaukka, mustaotsalepinkäinen

Katselupaikkoja
Lohenongintapaikan levike: N 6818561 E 445635 ja N 61° 29,81393’ E
25° 58,72941’
Lintutorni: N 6818584 E 445636 ja N 61° 29,82599’ E 25° 58,73071’
Peltopistotie: N 6818054 E 445584 ja N 61° 29,54012’ E 25° 58,68091’

PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT
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