KÄRKÖLÄ
Naurulokki pesii Hähkäjärvellä. PK

Hähkäjärvi
Vähäjärvisessä Kärkölässä on niukasti hyviä
vesilintupaikkoja. Tilapäisiä tulva-alueita
lukuun ottamatta Hähkäjärvi on Valkjärven ohella oikeastaan ainoa kohde, jossa
vesilintuja voi mainittavasti tavata. Muut
vesialueet ovat lajistoltaan selvästi yksipuolisempia ja lintumääriltään vähäisiä.

P

inta-alaltaan Hähkäjärvi on vaatimaton läheiseen Valkjärveen verrattuna, mutta lintupaikkana kokoaan merkittävämpi kunnassa,
jonka järvet voi laskea yhden käden sormilla. Hähkäjärveä on aikoinaan käytetty länsirannalla olevan
tehtaan tukkialtaana. Siitä muistona järvestä törröttää edelleen tolppia. Niiden päihin on askarreltu pesimälaatikoita lokeille.
Hähkäjärvi on rehevä ja rantakasvillisuudeltaan
monipuolinen, laajoja ruovikoita, kaislikkoja tai saraikkoja ei tosin ole, mutta kelluslehtisen kasvillisuuden vyöhykkeet ovat sitä vastoin leveitä. Rannoilta
on löydetty joitakin kasviharvinaisuuksia. Järveä reunustaa pohjois- ja itäpuolelta rehevä, nuorehko osin
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Liejukana. PK

tulvavaikutteinen lehtimetsä, jossa rannan lähellä on
myös lahopuuta.

Linnusto
Näkyvimpiä pesimälajeja Hähkäjärvellä ovat silkkiuikku ja naurulokki. Lokkien pesimiseen soveltuvat
luontaiset paikat ovat järvellä pienialaisia tai kapeina
vyöhykkeinä, menestyksellinen pesiminen onkin pesälaatikoiden ansiota. Pääosa järvellä ruutanoita kalastelevista tiiroista pesinee tehdasalueella, ilmeisesti
rakennusten katoilla ja jätepurukasoilla. Silkkiuikut
keskittyvät puolestaan järven eteläpäähän. Sorsalinnuista tavi, sinisorsa ja telkkä ovat vakioasukkaita.
Hähkäjärveltä on varmistettu kerran Päijät-Hämeessä harvinaisen liejukanan pesintä.
Kevään ja alkukesän lintukonsertissa äänessä ovat
yöllä satakielet ja viitakerttuset, aamulla pensas-, lehto- ja mustapääkertut, ruokokerttuset sekä pajusirkut. Rantametsä tarjoaa myös reviirin pikkutikalle.
Kesällä järveltä voi hyvällä tuurilla tavata kaikki kolme pääskylajiamme, jotka käyttävät sitä ruokailualueenaan.
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Kevätkausi on vesilinnustoltaan selvästi monilajisinta aikaa Hähkäjärvellä. Vaateliaiden harvalukuisten lintujärvilajien useimmat havainnot liittyvät juuri
kevätmuuttoon. Uiveloita levähtää niin keväällä kuin
syksyllä, isokoskeloiden kalaretket painottuvat selvästi syksylle, vaikka ei laji keväälläkään harvinainen
ole. Heinä–elokuussa paikalta tapaa yleensä lähes
aina harmaahaikaran, monesti useampiakin. Muuttoajat voivat tarjota yllätyksiä, kuten rantametsikössä
havaitut valkoselkätikka ja taigauunilintu osoittavat.

Havainnointi ja saapumisohje
Hähkäjärven havainnointi rajoittuu ainoastaan itätai etelärannalle. Pohjoinen ja läntinen osa on Koskisen Oy:n tehdasaluetta, jonne ei pääse ilman erikseen
yhtiöltä hankittua kulkulupaa. Pienen järven pystyy
kuitenkin varsin hyvin tarkastamaan kaukoputkella
yhdeltä paikalta koillisrannan niemestä, kun vaihtaa
katselukohtia.
Lahdesta on Hähkäjärvelle noin 29 km Riihimäentien (54) kautta. Riihimäentietä ajetaan Lahdesta
noin 26,5 km Järvelän liittymään, jossa käännytään
oikealle ja heti vasemmalle Järveläntielle/Mäntsäläntielle (295) kohti Kärkölän kuntakeskusta Järvelää.
Ajetaan liikenneympyrään ja radan ali muutama sata
metriä etelään Marttilan suuntaan ja käännytään

Tukkitielle, joka on tulosuunnasta oikealla. Risteyksessä on myös kyltit Vuokkoharjun biolämpölaitos
ja Koirapuisto. Varsin huonokuntoinen pikkutie vie
rannassa olevalle niemekkeen havaintopaikalle. Auton voi myös pysäköidä koirapuiston viereen tai tien
alussa tulosuunnassa oikealle olevalle kentälle. Rantametsiköiden vieressä on kävelypolku (entinen ratapohja), joka etelän suuntaan on hyvä metsikön lintujen havainnointiin. Pohjoisen suuntaan se kulkee
metsikön ja asuintalojen välistä ja päättyy tehdasalueen rajoille.

TYYPPILINTUJA Tavi, tukkasotka, telkkä, isokoskelo, silkkiuikku,
harmaahaikara, naurulokki, kalalokki, satakieli, pajusirkku
MUITA LAJEJA Harmaasorsa, heinätavi, lapasorsa, alli, mustalintu,
mustakurkku-uikku, kalatiira, pikkulokki, pikkutikka
HARVINAISUUDET Pikku-uikku, liejukana, mustatiira, valkoselkä-

tikka, taigauunilintu

Katselupaikka
N 6748817 E 406456 ja N 60° 51,813’ E 25° 16,662’
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