LAHTI
PK

Kymijärvi
Kymijärvi on Lahden itäpuolella sijaitsevista järvistä eniten vierailtu linturetkikohde.
Linnustossa on samoja piirteitä kuin isoveljessä Vesijärvessä.

K

ymijärvi ulottuu Myllypohjasta Villähteelle
asti. Järven pituus on noin 6,5 kilometriä ja
suurin leveys noin kolmasosa pituudesta. Järven rannoilla on asuinalueita ja uusia ollaan rakentamassa, mutta vapaita rantoja on jäljellä eri puolilla, joten linturetkeilijä pääsee kiikaroimaan kaikille
vesialueille. Matala Kymijärvi on ollut jo pitkään rehevöitynyt. Etenkin etelärannan keskiosissa Huhdinpohjassa ja Tiiranmäen kohdalla pohjoisrannalla
on vesilintujen pesimiseen sopivia kasvillisuudeltaan
runsaita lahdelmia luhtarantoineen.
Kymijärven linturetkeen on helppo yhdistää käynti Haikkarinniemen luonnonsuojelualueella, joka on
hyvä tikkakohde ja monien muidenkin metsälintujen
suosiossa. Niemen kärjestä on myös helppo tähyillä
järvelle.
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Linnusto
Kymijärvellä käydään etenkin muuttoaikoina, jolloin järvellä havaitaan mielenkiintoisia lajeja ja isoja lintukerääntymiä. Järvellä havaittavat lokit ovat
suurelta osin samoja lintuja, jotka ruokailevat Kujalan jätekeskuksessa ja tulevat sieltä järvelle lepäilemään. Harmaalokkeja nähdään sadoittain keväästä syksyyn, suurimmat määrät on laskettu syksyisin.
Kymijärvi kuuluu Päijät-Hämeessä Enonselän ja jätekeskuksen ohella niihin paikkoihin, joissa uhanalaisia selkälokkeja voi muuttoaikoina laskea kerrallaan
yli puolen sadan yksilön summia. Naurulokkeja kokoontuu järvelle reilusti, lisäksi laji kuuluu pesimälinnustoon. Lintujärvilajeista myös kaulushaikara,
ruskosuohaukka ja rytikerttunen pesivät järvellä todennäköisesti vuosittain.
Isokoskeloiden kalasteluparvet ovat parhaimmillaan monisatapäisiä myöhäissyksyllä. Kevätmuutolla
määrät ovat huomattavasti pienempiä, kuten muuallakin. Järvellä tavataan säännöllisesti uiveloita syksyisin, isoimpien parvien pääluku on hiponut kolmeakymmentä.
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Arktisten lintujen muuttoaikoina kannattaa kiikaroida selkävesiä, sillä usein niin mustalintujen kuin
allien parvia pudottautuu Kymijärvelle vetämään
henkeä muuton lomassa. Varsin säännöllisesti tavataan myös pilkkasiipiä ja lapasotkia.
Poikkeaminen Haikkarinniemen ulkoilulenkille tuo retken lajilistaan metsälintuja. Harmaapää- ja
pikkutikka ovat vakioasukkaita. Loppukevään ja alkukesän käynnillä on hyvät mahdollisuudet kuulla ja
nähdäkin pikkusieppo ja idänuunilintu, joilla on monesti reviirit reitin varressa.

Havainnointi ja saapumisohje
Kymijärveä voi havainnoida useista pisteistä, joista
kattaa hyvin järven linnustollisesti kiinnostavimmat
altaat. Matkaa niille on keskustasta 8,5–13 km. Yksi
käydyimpiä tarkkailupaikkoja on Suppalan uimaranta. Sen parkkipaikalta voi kävellä Hähniemeen. josta
on mahdollista tarkkailla itäistä järven osaa. Hähniemessä on kuitenkin asutusta, joten jos paikalle aikoo,
on oltava huomaavainen ja valittava tarkkailupai-

kat tonttien ulkopuolelta. Haikkarinniemen kärjestä
näkee pääosan itäisestä altaasta. Kariston rannasta
puolestaan avautuu näkymä länsiosaan, samoin pohjoisrannalta Kaukkarista. Maunulanpohja on järven
pohjoisrannan keskivaiheilla oleva laajahko lahti,
jota voi kiikaroida tien varren venerannasta.
SUPPALAN UIMARANTA Lahden keskustasta ajetaan
Mannerheiminkadulle/vt 12:lle, jolta käännytään
oikealle Nastolantielle/Levonkadulle/Villähteentielle (312). Tätä ajetaan 6,2 km, jonka jälkeen käännytään Suppalantielle vasemmalle pohjoiseen. Uimarannan parkkipaikka on 850 m:n päässä
vasemmalla ja rannan laituri heti näkyvillä.
Uimarannan lisäksi voi käydä kurkkaamassa kannaksen itäpuolista
lahtea venerannasta. Parkkipaikalta Hähniemeen on vajaan
400 m:n kävely.

Uivelo SS
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Telkkä PK

VANHANKARTANONMÄEN PARKKIPAIKKA Lahden
keskustasta ajetaan Mannerheiminkadulle/vt 12:lle,
jolta käännytään oikealle Nastolantielle/Levonkadulle/Villähteentielle (312). Tätä ajetaan 6,7 km ja käännytään vasemmalle Vanhankartanontielle. 130 m:n
jälkeen ajetaan Vanhankartanontien (muuttuu lopussa hiekkatieksi) oikeanpuoleista haaraa 870 m parkkipaikalle. Tästä on pohjoiseen 250 m Haikkarin ulkoilulenkin haaraan luonnonsuojelualueen rajalle.
Lenkin varressa, kumpaa kautta tahansa, on 500 m
kohtaan, josta lähtee polku niemen kärkeen.
KARISTON RANTATIEN PARKKIPAIKKA Lahden keskustasta ajetaan Karjalankatua itään, jolta lähdetään
vasemmalle Ahtialantielle ja ajetaan 3,1 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle ramppitietä Holman-Kymijärven maantielle (24) ja edelleen vasemmalle liikenneympyrään, josta jatketaan Kariston
rantatietä 1,2 km, eteen tulevassa suorakulmamutkassa on tilaa pysäköintiin. Paikalta on 100–200 m:n
kävely vene- tai uimarannan havainnointipaikoille.
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KAUKKARIN UIMA- JA VENERANTA Lahden keskustasta ajetaan Karjalankatua itään, jolta lähdetään vasemmalle Ahtialantielle, ja 3,8 km:n jälkeen käännytään oikealle Vanhalle Ahtialantielle. 140 m:n päässä
lähdetään risteyksestä oikealle Kaukkarintielle ja 1,2
km:n jälkeen käännytään oikealle Koivukallionkadulle. Parkkitilaa on 100 m:n päässä. Lintuja tarkkaillaan läheisestä venerannasta.
MAUNULANPOHJAN VENERANTA Kymijärven pohjoispuolella sijaitsevaan Maunulanpohjaan voi keskustasta mennä Karjalankatua, jolta lähdetään Ahtialantielle ja ajetaan 6 km Koiskalantien risteykseen. Tätä
Villähteelle vievää tietä ajetaan 2,9 km, auto jätetään
tien levennykseen vasemmalla puolella, veneranta on
oikealla. Toinen reitti tulee Lahden ohitustietä/moottoritietä (4, E75), jota Pekanmäen liittymästä (vt 12:n
liittymä) ajetaan 5,1 km pohjoiseen Ahtialan-Villähteen liittymään, josta pääsee Koiskalantielle.
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TYYPPILAJEJA Haapana, isokoskelo, silkkiuikku, kaulushaikara, ruskosuohaukka, naurulokki, selkälokki, harmaalokki, merilokki
MUITA LAJEJA Valkoposkihanhi, harmaasorsa, lapasorsa, uivelo,
härkälintu, mustakurkku-uikku, luhtahuitti, nokikana, rytikerttunen, rastaskerttunen
HARVINAISUUKSIA Pikku-uikku, jalohaikara, haarahaukka, mustatiira, aroharmaalokki, isolokki, kuningaskalastaja

Katselu- ja autopaikkoja
Suppalan uimaranta: N 6758714 E 435633 ja N 60° 57,491’ E 25° 48,686’
Vanhankartanonmäen parkkipaikka: N 6758281 E 436904 ja N 60° 57.27’
E 25° 50.102’
Kariston kadun parkkipaikka: N 6760884 E 432419 ja N 60° 58.628’ E 25°
45.08’
Kaukkarin uimaranta: N 6761723 E 433034 ja N 60° 59.086’ E 25° 45.744’
Silkkiuikku PK

Maunulanpohjan veneranta: N 6760962 E 435821 ja N 60° 58,704’ E 25°
48,849’
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