LAHTI
PK

124

PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT
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Polttimo
Lahden Niemen kaupunginosassa sijaitseva lintupaikka on tunnettu 1970-luvulta
lähtien Polttimon sulana. Kevätmuuttajien
houkuttelijana sula on niin tehokas, että se
yltää maakunnallisesti tärkeiden kerääntymäalueiden joukkoon.

P

olttimon lahti on urbaani linturetkikohde,
jota rajaavat eteläpuolen tehdaskortteli, Ruoriniemen taajama- ja ranta-alueet sekä Niemen venesatama. Sulan olemassaolo riippuu lähes
täysin neljän kilometrin päästä virtaavista Kymijärven voimalan lauhdevesistä, jotka laskevat Joutjoen
kautta Vesijärveen. Kovilla pakkasilla sula voi supistua pieneksi, mutta säiden leudontuessa vesialue
yleensä pian laajenee.
Kevätkaudella huhtikuussa muuttolintujen tullessa avointa vettä on monesti kymmenkunta hehtaaria.
Helposti tavoitettavalla ja havainnoitavalla paikalla
on nähty monia harvinaisuuksia niin muuttoaikoina
kuin talvella. Polttimo ympäristöineen liittyy välittömästi Enonselän laajaan MAALI-alueeseen.

Linnusto
Polttimolla etenkin selkä- ja naurulokin sekä nokikanan keväiset määrät ovat merkittäviä. Myös muita lokkeja on runsaasti. Eniten lokkeja kerääntyy paikalle tavallisesti iltaisin, mutta yöksi pääosa siirtyy
Enonselälle. Linturuuhka on parhaimmillaan viileinä
keväinä, jolloin järvien rannat pysyvät pitkään jäässä. Talvehtivien sinisorsien lähdettyä sukeltajasorsat
ovat vesilinnuista enemmistönä, telkkä kärkilajina.
Huhtikuun lopussa vesien avautumista odottava silkkiuikkujen parvi voi olla satapäinen.
Kesäisin Polttimon lahden rannoilla tapaa eri puolilla Vesijärveä pesineitä valkoposkihanhiemoja poikueineen. Alueella liikkuu myös sinisorsa-, haapanaja uikkuperheitä sekä kalastelevia tiiroja.
Alkusyksystä lähtien lahdelmassa ravinnonhaussa
lentelevien lokkien määrät kasvavat, ja viivytteleviä
naurulokkeja tavataan Joutjoen suulla monesti vielä
joulukuussa. Usein myrskyjen aikana vesi- ja lokkilintuja kerääntyy lahden suojiin. Pikku-uikkuja on tavattu jo ennen järven jäätymistä.
Talvi on Polttimon toinen lintusesonki kevään lisäksi. Sulassa on vuosien mittaan tavattu edustava
valikoima talvehtivia vesilintuja ja harvinaisuuksia.
Sula on ollut Heinolan Kymenvirran ohella maakunnan paras pikku-uikun havaintopaikka.

PK

Saapumisohje ja havainnointi
Polttimon kartta (kohde n:o 8) on Enonselän kohdekuvauksen yhteydessä. Aluetta voi nykyisin kiikaroida vaivatta moottoripyörämuseon läheltä Joutjoen
suulla. Avoveden ollessa laajana Kahvisaaren venelaiturien katveet kannattaa tarkastaa piilottelijoiden varalta. Suureen osaan Polttimon alueesta on hyvä näkyvyys myös Ruoriniemen puolelta. Keskustasta on
havainnointipisteeseen 3,7 km.
Lahdenkadulta käännytään vasemmalle luoteeseen Niemenkadulle ja jatketaan vajaat 2,2 km risteykseen, jossa käännytään vasemmalle Telakkakadulle. Pysäköinti ja havainnointipiste on 350 m:n päässä
Telakkakadun lounaiskulmassa.

Nokikana. PK
TYYPPILAJEJA Valkoposkihanhi, sinisorsa, telkkä, isokoskelo,
silkkiuikku, nokikana, naurulokki, selkälokki
MUITA LAJEJA Kyhmyjoutsen, haapana, tavi, lapasorsa, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo, kanahaukka, merilokki, kivitasku
HARVINAISUUKSIA Allihaahka, pikku-uikku, liejukana, kihulaji, pikkukajava, isolokki, kuningaskalastaja

Autopaikka
Telakkakadun kulma: N 6764426 E 426954 ja N61° 0,477’ E 25° 38,943’
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