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Suomennurmi ja Naumi
Sysmän lounaisnurkassa Suomennurmella
ja Karilanmaalla on laajoja peltoja, joilla
kannattaa pysähtyä ja ottaa kiikarit esiin.
Kokemusta on kertynyt eniten muuttoaikoina alueelle kokoontuneista levähtäjäparvista. Peltoalueilta on lyhyt matka Naumiin,
josta pääsee ihailemaan Päijänteen selkävesiä ja lahdelmia.

S

ateisina keväinä Suomennurmen–Karilanmaan pelloille kerääntyyt kosteikkokahlaajia
ja ”kuivan maan kahlaajatkin”, töyhtöhyypät ja kapustarinnat, voivat pitää lepotaukoa isoissa parvissa. Linturetket Suomennurmen peltoalueilla
ovat kuitenkin painottuneet syyskaudelle, usein myöhäissyksyyn. Joutsenet kuuluvat silloin peruslajeihin,
ja kanadanhanhesta on tullut vakiovieras viime vuosikymmenellä. Myös Suomennurmi on saanut osansa valkoposkihanhien syysesiintymistä. Joutsenet ja
hanhet siirtyvät pelloilta yleensä yöpymään läheiselle Päijänteelle.
Pikkulinnuista myöhäissyksyn maisemaa piristävät keltasirkut, joita voi sänkipelloilla tai maatalojen
nurkilla olla satapäisissä parvissa. Isolepinkäinen on
myös ajankohtainen laji tässä vaiheessa.
Laajat peltoaukeat ovat sarvipöllön maisemaa. Niiden lisäksi peltojen laiteilla on helmipöllöjä ollut äänessä kevättalvisilla kuuntelukierroksilla. Alueella on
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havainnoitu vain harvakseltaan, joten käsitys alueen
linnustosta tulee täydentymään ajan myötä.
Suomennurmen peltojen lisäksi retkeen yhdistetään yleensä käynti Päijänteen puolella. Itse asiassa
laajojen selkävesien ja rantametsien lintujen etsintä
on monesti retken pääkohteena ja pellot katsotaan
van ohimennen. Vähäniemen eteläpään pitkältä hiekkarannalta avautuu laaja selkävesinäkymä etelään
ja länteen. Sieltä on käyty etsimässä myöhäissyksyn
myöhästelijöitä ja mm. jääkuikka on havaittu talven
kynnyksellä. Toukokuussa puolestaan on mahdollisuus nähdä arktisia muuttajia. Monipuolisuutta linturetkeen voi hakea kiertämällä Naumin leirikeskukselta alkavan ja Pellosniemenvuoren kautta kulkevan
luontopolun, jonka varressa tapaa metsälintuja, kuten hömö- ja töyhtötiaisia, kulorastaita ja pyitä. Kesäöisin alueella voi suristella kehrääjä.

Saapumisohje ja havainnointi
Suomennurmen eteläiseen tienristeykseen on Asikkalan Vääksystä noin 24 km, Sysmästä 21 km. Paikalle tuo Asikkalan ja Sysmän välinen, vaihtuvani-
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minen Asikkalantie–Pulkkilantie–Vääksyntie (314),
joka kulkee Karilanmaan peltojen läpi. Suomennurmentielle käännytään lännen suuntaan, tie tuo Karinlamaan peltojen ja metsäjakson jälkeen noin 2,5
km:n päässä avautuville Suomennurmen pelloille.
Vähäniemeen mentäessä käännytään länsilounaaseen
suuntautuvalle Naumintielle, jolta puolestaan käännytään vasemmalle lounaaseen Vähäniementielle.
Niemen hiekkarannalle on risteyksestä 1,5 km. Naumintie puolestaan jatkaa risteyksestä ensin luoteen
suuntaan. Leirikeskus on vajaan 1 km:n päässä. Pellosniemenvuoren luontopolku alkaa leirikeskukselta. Leirikeskukselta länteen vajaan 1 km:n päässä on
kesämökkien eteläpuolella Oratinniemi, josta näkee
Päijänteen kansallispuiston saaristoa.
Havainnointipaikkoja on Suomennurmentien varressa pitkin matkaa. Tietä voi myös ajaa lenkin, sillä se palaa ennen pitkää takaisin Vääksyntielle pohjoisessa risteyksessä. Naumintien varressa kannattaa
myös pysähtyä. Vähäniemessä havainnoidaan hiekkarannalla ja sen laiteilla. Naumin leirikeskukselle
mentäessä voi kiikaroida pienelle venerannan lahdelle. Vähäniementien alkupäässä kannnattaa kuulostella itäpuolella olevaa Lionlahtea, mutta tehokkaampi
havainnointi vaatii parinsadan metrin kävelyn rantaan metsän läpi.

Pähkinänakkeli
ruokinnalla. PK

TYYPPILAJEJA Laulujoutsen, kanadanhanhi, teeri, ruskosuohaukka, pensastasku, pikkulepinkäinen, isolepinkäinen, keltasirkku
MUITA LAJEJA Merikotka, sinisuohaukka, ruisrääkkä, meriharakka, kapustarinta, valkoviklo, sarvipöllö, helmipöllö, rastaskerttunen,
pähkinänakkeli, kuhankeittäjä, peltosirkku
HARVINAISUUDET Jääkuikka

Auto- ja katselupaikkoja
Suomennurmen pellot: N 6803900 E 423829 ja N 61° 21,698’ E 25°
34,522’
Vähäniemen uimaranta: N 6802651,036 E 422309 ja N 61° 21,007’ E
25° 32,848’
Naumin leirikeskus: N 6804318 E 422308 ja N 61° 21,906’ E 25° 32,806’
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