PERTUNMAA

Kuikka. PK

Aitjärvi–Joutjärvi
Aitjärven ja Joutjärven välinen leveä metsäkannas on hyvä linturetken pysähdyspaikka, jossa voi katsella ja kuunnella sekä
rehevien että karujen järvien lintuja.

P

ysähdys Aitjärven ja Joutjärven kohdalla kannattaa vesilintujen takia, ja myös mielenkiintoisia metsälajeja voi sattua reitille. Elinympäristöihin ja lajistoon tuo oman lisänsä peltoalue
Aitjärven koillispuolella. Aitjärvi on melko karu,
mutta sen rannoilla on kuitenkin kapeita luhtia ja
harvahkoa ilmaversoiskasvillisuutta. Pieni Joutjärvi
itäpuolella on naapuriaan soveliaampi rehevien vesien linnuille.
Muiden Pertunmaan retkikohteiden tapaan Aitjärven–Joutjärven seudun linnuston tuntemus on vähäisempää verrattuna lähes päivittäin seurattuihin lintupaikkoihin maakunnan eteläosassa. Retkiä harvoin
havainnoiduille paikoille voi suositella lämpimästi,
koska yksittäisetkin käynnit voivat kartuttaa tärkeällä tavalla lintutietämystä syrjäisiltä alueilta. Samalla
uusiin paikkoihin tutustuminen tuo vaihtelua linturetkirutiineihin.

Kalatiira. PK

Linnusto
Aitjärvi tarjoaa karujen vesien kuikalle mieluisan
pesimäalueen. Järvi kelpaa myös koskeloille ainakin muuttoaikojen levähdyspaikaksi. Perussorsien lisäksi haapana kuulunee lajistoon. Järvi houkuttelee
muuttoaikoina myös pikkulokkeja ja kalatiiroja. Paras kevätmuuttoaika alkaa jäiden lähdöstä ja kestää
touko–kesäkuun vaihteeseen. Syysmuuton ajalta ei
paikalta ole juuri havaintoja.
Myös Joutjärvelle kannattaa kurkistaa muuttoaikoina, järvelle kiikarointi tuottaa todennäköisesti rehevän järven lajeja. Alkukesän pesimäkaudella yöllisten ja varhaisaamun kuunteluretkien antiin saattaa
sisältyä luhtahuitti, josta on poikuehavainto järveltä. Joutjärven linnustoa tunnetaan vielä kuitenkin vähän, toivottavasti tulevat retket parantavat tietämystä.
Loppukevään ja alkukesän retkillä kannattaa käydä tarkastamassa läheinen peltoalue Aitjärven koillispuolella. Pellolla raksuttaa ruisrääkkä, ja reunapensaikoista voi kuulla satakieliä ja viitakerttusia.
Kuhankeittäjien viheltelyt kantautuvat rannoilta pelloille asti.
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Havainnointi
Aitjärven rannassa on venevalkama, jota varten on
tehty parkkipaikka tien varteen. Rannassa olevan
matalan pengerryksen päästä voi kiikaroida järvelle.
Itäpuolella Joutjärvelle suuntautuvan metsätien pää
on lähellä parkkipaikkaa. Joutjärvelle näkymä on
paikoin rantapuuston peittämä, mutta rannan läheltä löytyy sopivia paikkoja kiikarointiin vesialueelle.
Märkyyden vuoksi rannassa on suositeltavaa käyttää
kumisaappaita. Kuuluvuus järven pohjoispään reheville rannoille on hyvä useista pisteistä.
Aitjärven länsiosan tutkimisesta kiinnostunut pääsee paikalle Rajalantietä. Aitjärventien–Rajalantien
risteys on runsaat 2 km tienvarren parkkipaikan eteläpuolella. Mökkitien puomit ovat todennäköisesti kiinni. Ensimmäiseltä puomilta on kävelyä järvelle
noin yksi kilometri.
Saapumisohje
Aitjärvi ja Joutjärvi sijaitsevat Pertunmaan lounaisosassa. Heinolan Paasosta Viitostien risteyksestä pohjoiseen lähtee Aitjärventie, jolle Heinolan suunnasta
tultaessa käännytään ensin oikealle rampille. Mikkelin suunnasta tultaessa käännytään myös oikealle.
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Aitjärventietä ajetaan noin 11 km Aitjärventien varressa olevan venerannan parkkipaikalle.
Pertunmaan kirkonkylästä ajomatkaa on Nipulin
kautta noin 13 km. Reitti kulkee kirkonkylästä ensin
etelään Pertuntietä/Kuortintietä (426), sitten oikealle
länteen Hartolantielle (423), jolta käännytään vasemmalle etelään Kuorttiin vievälle Mansikkamäentielle.
Nipulissa lähdetään oikealle länteen Peura-ahontiellä, jota ajetaan toiseen päähän Aitjärventielle. Aitjärventietä on etelän suuntaan parkkipaikalle vielä noin
1,7 km.

TYYPPILAJEJA Kuikka, luhtahuitti, ruisrääkkä (koillispuolen pellot),

kuhankeittäjä
MUITA LAJEJA Haapana, isokoskelo, metso, kurki, käki, harmaapää-

tikka, palokärki

Autopaikka
Aitjärven venerannan parkkipaikka:
N 6812944 E 464391 ja N 61° 26,919´ E 26° 19,930´
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