SYSMÄ
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Tiiliruukinpelto
Kun kevättulvat nousevat pelloille, on aika
suunnata Tiiliruukinpellolle laskemaan vesilintuja ja kahlaajia.

I

hmissilmään vaatimattoman näköinen peltoaukea
Valittulantien varressa on monena keväänä ollut
kosteikkolintujen parville vastustamaton ruokailuja levähdyspaikka. Tiiliruukinpellon tenho perustuu
alavaan peltoon ja sen läpi virtaavaan Kivinenojaan,
joka herkästi tulvii yli äyräiden ja synnyttää tulvalammikkoja.
Peltoaukean eteläpuolella, metsikön takana lähellä
Tainionvirtaa on muita peltoja ja Joutsjärven rehevä
Muurahaislahti, jotka tarjoavat linnuille vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja.

Linnusto
Massalajien määrät voivat pelloilla nousta parhaimmillaan satoihin. Kärjessä ovat tulvakeväinä olleet
tavi, haapana, liro ja naurulokki. Paikalla vuosien
mittaan tavattujen kosteikkolintujen lista on edustava, puolisukeltajia on kirjattu kattavasti, ja toisinaan
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niin puna- kuin tukkasotkia pudottautuu tulvalle. Hanhista metsähanhi on keväisin paikalla
melko usein, joskus löytyy myös tundrahanhia.
Jo ennestään monilajinen kahlaajisto täydentyisi vielä, jos paikalla havainnoitaisiin enemmän.
Pelkästään tulva-aikojen kohde Tiiliruukinpelto ei kuitenkaan ole. Alkukesän öinä ruisrääkät
raksuttavat ja yölaulajat elävöittävät äänimaisemaa. Kuunteluretkeä voi jatkaa Valittulan kylän
kierroksella. Muutama pysähdys kylän kohdalla
Valittulantiellä tai Postintien lenkillä tuo havaintovihkoon uusia lajeja.
Sysmän tunnuslajeihin kuuluvan kuhankeittäjän viheltelyä kuulee Tiiliruukinpellon ympäristössä, etenkin Joutsjärven rantametsistä. Keväästä syksyyn näkee haukkoja usein partioimassa
peltojen yllä tai ohilennolla.
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Saapumisohje ja havainnointi
Tiiliruukinpelto sijaitsee Sysmän ja Hartolan välisen
Valittulantien (413) varressa. Tiiliruukinpellon läntiseen havainnointipisteeseen on Sysmän keskustan
tuntumasta lähtevää Valittulantietä 12,4 km. Hartolassa puolestaan Nelostietä ajetaan Keskustien etelänpuoleisesta risteyksestä pohjoiseen vielä 1,8 km,
kunnes käännytään vasemmalle Valittulantielle. Tiiliruukinpelto on 8 km:n päässä. Auton voi pysäköidä
tien varressa traktoriliuskalle, jolta peltoaluetta tavallisesti kiikaroidaan. Pisteestä löytää ja määrittää suuren osan linnuista niitä häiritsemättä. Alle 300 m:n
päässä idän suunnassa on toinen liuska, jolta näkee
pelloille.
Levänpohjantie lähtee Valittulantiestä etelään. Risteys on Tiiliruukinpellolta länteen noin 300 m, ensimmäiseen havainnointipisteeseen pellon laidassa on
600 m. Valittulan kylän kautta kulkevan Postintien
itäpään risteys on 1,3 km Tiiliruukinpellosta länteen.

Suopöllön maastopoikanen. PK
TYYPPILAJEJA Laulujoutsen, haapana, tavi, sinisorsa, metsäviklo, valkoviklo, liro, taivaanvuohi, naurulokki, kalalokki
MUITA LAJEJA Merihanhi, harmaasorsa, jouhisorsa, heinätavi,
lapasorsa, tylli, pikkukuovi, lapinsirri, suosirri, mustaviklo, punajalkaviklo, suopöllö
HARVINAISUUKSIA Haarahaukka

Katselupaikkoja
Tiiliruukinpelto N 6823680 E 441187 ja N 61° 32.531 E 25° 53.619
Eteläpuolen pelto, läntinen piste N 6823279 E 441435 ja N 61° 32.317
E 25° 53.907
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