HOLLOLA
Telkkä. PK

Teuronjoki ja Valkjärvi
Virtavästäräkki. PK

Nykyisin Hollolan kuntaan kuuluva Hämeenkoski osuu harvoin lintujen ystävän
retkireitille. Siellä on kuitenkin hyviä lintupaikkoja, joista mielenkiintoisin ja näyttävinkin on Hämeenkosken taajaman läpi
virtaavan Teuronjoen ympäristö. Toinen
poikkeamisen arvoinen paikka on taajaman
itäpuolinen Valkjärvi.

T

euronjoki saa alkunsa Pääjärvestä ja virtaa Leppälammin, Iso-Lanon ja Pikku-Lanon kautta Hämeenkosken keskustaan, jossa
se muuttuu kapeaksi jokiuomaksi. Keskustien sillan
luona joessa on koski, joka pysyy auki talvipakkasilla. Alempana olevien virtapaikkojen sula-alueiden
määrä ja koko vaihtelevat pakkastilanteen mukaan.
Teuronjokea pääsee tarkkailemaan helposti sen
vieressä kulkevilta kävelyteiltä ja lintujen lisäksi
alueella voi havaita saukon jälkiä. Paikan lähistöllä
on myös omakotiasutusta ja pihojen talviruokinnoilla on usein vilskettä.
Valkjärvi on keskikoinen ja rannoiltaan pääosin
rakennettu järvi. Muuten vähäjärvisellä seudulla se
kuitenkin tarjoaa paikan havainnoida vesilintuja. Järvelle näkee hyvin luoteisosan uimarannalta.
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Linnusto
Teuronjoella talvehtii säännöllisesti sinisorsia ja koskikaroja. Koskikarat saapuvat paikalle usein jo lokakuussa ja viipyvät huhtikuulle. Toisinaan virralle jää
talvea uhmaamaan vesilintuja, lähinnä telkkiä. Harvinaisimpia talvivieraita ovat olleet pikku-uikku, jalohaikara ja kuningaskalastaja. Keväällä alueella voi
havaita yksittäisiä ensimmäisiä kevätmuuttajia, mutta isoja lintukerääntymiä asutuksen läheinen ja pienehkö kohde ei houkuttele.
Kesällä paikalla pesii tavanomaista lajistoa, kuten
yleisimpiä vesilintuja, rantasipejä ja rehevien rantametsien laululinnuista ainakin mustapääkerttu, kultarinta ja peukaloinen. Paikalla on pitänyt reviiriään
myös harvinainen virtavästäräkki parina vuonna.
Valkjärven pesimälajistoon kuuluvat ainakin haapana, sinisorsa, telkkä ja härkälintu. Muuttoaikoina
on järvellä nähty puna- ja tukkasotkia, mustalintuja, koskeloita, kuikkia, merimetsoja ja harmaahaikaroita. Rantametsissä voi keväällä ja alkukesällä havaita muun muassa peukaloisen, mustapääkertun ja
sirittäjän, pihoilta kuulee kirjosieppojen ja leppälintujen laulua.
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Saapumisohje ja havainnointi
Hämeenkoskelle on Lahdesta matkaa vajaat 30 km.
Tampereentieltä (valtatie 12) on viitoitus Hämeenkoskelle. Risteyksestä alkaa Keskustie, jota ajetaan
noin 1,7 km kunnes ylitetään Teuronjoen silta. Välittömästi sillan jälkeen on oikealla (pohjoispuolella)
pysäköintipaikka, josta jo näkeekin joelle.
Pysäköintipaikalta voi jatkaa kävellen joenrantaa
seurailevaa kävelytietä yläjuoksulle, aina 500 m:n
päässä olevalle sillalle asti, josta näkee osittain Pikku-Lanolle. Pysäköintipaikan eteläpuolelta voi sillalta kiikaroida lisää kosken alajuoksua ja halutessaan
jatkaa itään noin 400 m ja kääntyä Teuronpolulle (viitta Pappilan päiväkoti) ja kulkea edelleen tien
päästä alkavaa ulkoilupolkua reilut 100 m, jolloin
päästään Teuronjoen ylittävälle kävelysillalle.
Valkjärven uimarannalle päästään palaamalla puoli kilometriä takaisin Lahden suuntaan ja kääntymällä vasemmalle Asikkalantielle ja heti seuraavasta risteyksestä oikealle Kaunkorventielle. 600 m:n jälkeen
uimaranta on oikealle puolella.

Västäräkki. PK
TYYPPILINTUJA Sinisorsa, telkkä, rantasipi, västäräkki, koskika-

ra, mustarastas, tikli
MUITA LAJEJA Haapana, punasotka, harmaahaikara, kuikka, meriharakka, harmaapäätikka, pikkutikka, sirittäjä, pyrstötiainen, nokkavarpunen
HARVINAISUUDET Pikku-uikku, jalohaikara, kuningaskalastaja,

harjalintu, virtavästäräkki

Auto- ja katselupaikkoja
Pysäköintipaikka: N 6766900 E 399881 ja N 61° 1,453’ E 25° 8,839’
Kävelysilta: N 6766394 E 400307 ja N 61° 1,187’ E 25° 9,327’
Valkjärven uimaranta: N 6766958 E 400841 ja N 61° 1,498’ E 25° 9,903’
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