SYSMÄ

Virtavästäräkki PK

Nuoramoisjärvi ja läheiset kosket
Nuoramoisissa yhdistyy kolme lintuharrastajien retkikohteinaan suosimaa maisematyyppiä, runsaskasvustoiset järvenlahdet,
vuosisatojen asutuksen patinoima laajapeltoinen viljelyseutu ja läpi talvikauden
sulana virtaavat kosket.

N

uoramoisjärvi on Suonteesta alkavan Sysmän
reitin alin allas ennen Päijännettä. Järvessä
on useita hyviä lintulahtia, ja Tainionvirran
vuolteet vielä antavat oman lisänsä lintupaikkavalikoimaan. Nuoramoisten linturetkeilyyn kuuluu tärkeänä osana kiikarointi peltoaukeilla, jotka muuttoaikoina ja alkukesän öinä ovat parhaimmillaan.
Yölaulajien kuuntelijalle on rantojen ja peltojen lisäksi paljon pysähdyspaikkoja kylän reunojen pensaikkojen ja metsiköiden laiteilla.
Hyvät virtakohteet löytyvät hieman kauempaa järven itä- ja länsipuolelta.

Linnusto
Sysmäläisissä järvimaisemissa kun ollaan, ei ole yllätys, että kuhankeittäjien soolovihellykset tuovat
tunnelmaa rehevien rantametsiköiden kesäaamui-

hin – siitä huolimatta että lajin kanta on viime vuosina nopeasti vähentynyt. Yölaulaja- ja huutelijaretket ovat ehkä Nuoramoisten ominta lintuharrastusta.
Niin järvenlahtien, pensaikkojen kuin peltojenkin lintutarjonta on monilajista. Rehevien lintulahtien ansiosta kevätöihin taustamusiikkia puhaltaa kaulushaikaran kaikkialle kantava basso.
Muuttoaikojen koko potentiaali Nuoramoisissa
on paljolti tuntematon. Esimerkiksi vesilintujen kerääntymiä ei Nuoramoisjärvellä ole juuri käyty järjestelmällisesti havainnoimassa. Pelloilla on havaittu
joitakin mukavan kokoisia töyhtöhyypän ja kuovin kevätparvia. Syksyisin kurkia kokoontuu varsinkin Sihvolan pelloille. Pääskyjen ja keltavästäräkkien
kertymät ennen lähtöä voivat olla isoja.
Nuoramoisissa kiertelyyn kuuluu käynti järven
itäpuolella Vanhasillalla, josta talvella näkee säännöllisesti koskikaroja ja keväällä vesilinnuista etenkin ensimmäisiä telkkiä. Paikalla on tavattu kolmena
keväänä virtavästäräkki. Harvinaisuuden vierailujen
päivämäärät huhtikuun alussa ovat olleet lähes samat
joka kerralla.
Nuoramoisjärven länsipuolella Tainionvirran alajuoksulla sijaitsevaa koskea Virtaalla on pidetty sil-
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mällä etenkin talvikaudella, jolloin koskikarat sukeltelevat virran pyörteissä. Paikalla on talvehtinut
saman talven aikana kaksi pikku-uikkua. Rantametsät ovat houkutelleet nokkavarpusia ruokailemaan.
Virtaalla on havaittu vähintään viidentoista yksilön
parvikin.

Havainnointi ja saapumisohje
Nuoramoisjärven lintuja pääsee helpoiten katselemaan ja kuuntelemaan Parinpohjasta ja Lahdenpohjan uimarannalta. Kattavampi havainnointi vaatii
veneen, jolla voi kiertää kaikki lintulahdet. Hyviä lintupeltoja ja yölaulajien pensaikkoja ja metsiköitä on
paljon järven pohjois-, itä- ja eteläpuolella. Oheiseen
karttaan merkityt havainnointipaikat ovat tavallisimmin käytettyjä, mutta lintuja kannatta etsiä myös
muilta sopivan kohteilta.
Nuoramoisten kylä sijaitsee Sysmän kuntakeskuksesta kaakkoon noin 12,5 km:n etäisyydellä. Kuntakeskuksesta lähdetään ensin etelään Vääksyntietä
(410), jolta käännytään vajaan 3 km:n päässä vasemmalle Nuoramoistentielle (numero edelleen 410).
Nuoramoisjärven pohjoispäässä oleva Parinpohjan
pysäköintipaikka ja venerannan havainnointipaikka
ovat 4,8 km:n päässä tien varressa. Nopeimmin itse
Nuoramoisten kylään pääsee ajamalla Parinpohjasta edelleen 4,5 km Kalkkistentien (3132) risteykseen,
josta käännytään etelään oikealle ja heti 0,5 km:n jälkeen oikealle Vanhansillantielle, jonka silta on vajaan
300 m:n päässä. Koski on eteläpuolella.
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Nuoramoisten pelloille suunnattaessa tullaan takaisin Vanhansillantietä Kalkkistentielle, jota ajetaan
1,7 km ja käännytään vasemmalle Sihvolan pellon
poikki kulkevalle Tepoontielle. Kukkolanmäen pelloille päästään tulemalla jälleen Kalkkistentielle ja
jatkamalla 3,2 km Kukkolanmäentien risteykseen,
josta vasemmalle noin 600 m on ensimmäinen tähystelypaikka. Kukkolanmäentietä ajetaan myös Lahdenpohjan uimarannalle, jonne on em. risteyksestä
runsas 1 km risteykseen, jossa kyltti opastaa uimapaikalle. Hyviä lintupeltoja on myös eteenpäin uimarannantien risteyksestä Kukkolanmäentien ja Lahdenpohjantien varressa.
Heinolasta suorinta tietä Nuoramoisiin tullaan Jyväskylään menevää Nelostietä, jolta käännytään noin
30 km:n jälkeen länteen Nuoramoistentielle (410).
Risteys Kalkkistentielle (3132) on vajaan 8 km:n
päässä. Lahdesta puolestaan Nuoramoisiin voi tulla
Asikkalan Kalkkisten tai Sysmän (Nikkaroisten kautta). Virtaan koskelle Lahdesta suoraan tultaessa reitti
kulkee Vääksyn ja Pulkkilanharjun kautta kohti Sysmää (314). Virtaalle on Vääksystä noin 38 km. Runsaan 300 m:n päässä olevan kosken partaalle pääsee
kääntymällä sillan jälkeen itään Kymärintielle.

TYYPPILAJEJA Kaulushaikara, ruisrääkkä, harmaapäätikka, satakieli, viitakerttunen, koskikara, kuhankeittäjä
MUITA LAJEJA Metsähanhi, härkälintu, sinisuohaukka, luhtakana,
luhtahuitti, kurki, räyskä, suopöllö, käenpiika, rastaskerttunen, nokkavarpunen
HARVINAISUUKSIA Viiriäinen, pikku-uikku, haarahaukka, pikkuhuitti, kuningaskalastaja, virtavästäräkki

Katselu- ja autopaikkoja
Parinpohjan veneranta: N 6815067 E 435657 ja N 61° 27,840 E 25° 47,559
Vanhasilta: N 6812313 E 438683 ja N 61° 26,386 E 25° 51,020
Sihvolan pellot: N 6810237 E 438894 ja N 61° 25,270 E 25° 51,298
Kukkolanmäen pellot: N 6807477 E 437049 ja N 61° 23,766 E 25° 49,280
Lahdenpohjan uimaranta: N 6807738 E 436612 ja N 61° 23,903 E 25°
48,784
Virtaan koski: N 6813606 E 432131 ja N 61° 27,017’ E 25° 43,624’ (ei kartalla)
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