
Luonnonsuojelualue 

Siikalahti
Siikalahden kesäyössä soi 
kerttusten ja sirkkalintujen 
korvia huumaava konsertti, 
jota kumeasti puhalteleva, 
salaperäinen kaulushai-
kara säestää. Alkukesäi-
nen linturetki kosteikon 
yölaulajien ulkoilmakon-
serttiin on elämys, joka jää 
mieleen pitkäksi aikaa. 

Siikalahti on lintuparatiisi, jossa 
lintuja voi tarkkailla ympäri 
vuoden. Paras aika ulottuu 
varhaisesta keväästä myöhäi-
seen syksyyn, jolloin Itä-Suomen 
ylittävä lintujen muuttoreitti 
tuo Siikalahdelle muuttomat-
kalaisia. Vuoden aikana Siika-
lahdella retkeillessä voi havaita 
lähes 200 lintu lajia, ja yhden 
päivänkin aikana yli 100 lajia.

Luontoretki kiikareilla 
ja kiikareitta
Siikalahti on paitsi kaukoputki 
olalla saapastelevan lintuharrasta-
jan, myös koko perheen luonto-
kohde. Siikalahdella lintuja voi 
tarkkailla kahdesta lintutornista, 
piilokojusta sekä katselulavalta. 
Torneista toiselle pääsee myös 
lastenvaunujen kanssa ja katselu-
lava, joka sijaitsee Siikalahden 
pysäköintialueelta noin 300 m 
Kaukolan suuntaan, soveltuu 
myös liikuntaesteisille. Sen 
vieressä on toinen pysäköintialue. 
Siikalahden pysäköintialueen 
yhteydessä on inva-käymälä. Ret-
kelle kannattaa tulla myös ilman 
kiikareita: lintujen ohella voit 
nähdä esimerkiksi komeita suden-
korentoja sekä kosteikon ja leh-
don monipuolista kasvillisuutta. 
Luonnontuntemusta voi syventää 
myös Siikalahden luonto tuvan 
näyttelyssä. Luontotuvalla ei 
ole opasta, ja se on avoinna 
huhtikuusta marraskuuhun.

Lehtovyöhykkeen 
lintuparatiisi
Lintutornille johtaa pysäköinti-
alueelta kilometrin mittainen 
luontopolku, joka kertoo Siika-
lahden arvokkaasta lajistosta 
sekä menneisyydestä järvenlas-
kuineen. Sijainti Laatokan-Karja-
lan lehtovyöhykkeellä näkyy alu-
een rehevässä kasvillisuudessa. 
Polun varrella näkyvät myös 
vuoden 2010 Asta- ja Veera-
myrskyjen jäljet. Kaatuneet puut 
on jätetty paikoilleen tuomaan 
monille uhanalaisillekin eliöla-
jeille kaivattuja elinympäristöjä. 
Uusi puusukupolvi kasvaa hiljal-
leen lahoavien puiden lomaan.
Siikalahdella pesii kesäisin pari 
tuhatta lintuparia ja pesiviä 
lintulajeja alueella tavataan 70. 
Siikalahti onkin Sisä-Suomen 
arvokkain lintukosteikko!

Siikalahden 
luonnonsuojelualue
• Sijainti: Parikkala
• Pinta-ala: 445 ha
• Perustettu: 2019

Metsähallitus, 
alueen hoitaja
• info Saimaan luonto- 
ja kulttuurikeskus,
puh. 0206 39 5929,
saimaa@metsa.fi

• luontoon.fi/siikalahti

Retkeilyä luontoa 
suojellen
• Kunnioita luontoa ja huomioi
kanssaretkeilijät!

• Pysythän polulla.
• Lemmikit ovat tervetulleita
alueelle ainoastaan kytkettynä.

• Siikalahdellakin retkeillään
roskattomasti: Maatuvat jätteet
voi laittaa kompostikäymälään
ja palavat roskat polttaa
nuotiossa.Muu jäte tuodaan
mukana pois maastosta.

• Voit liikkua vapaasti jalan,
hiihtäen ja soutaen rajoitus-
osien ulkopuolella.

• Voit poimia marjoja ja ruoka-
sieniä, mutta et kiviä tai kasveja.

• Onkiminen ja pilkkiminen on
sallittu kalastuslain mukaisesti.

• Avotulenteko ja leiriytyminen
on sallittu vain sitä varten
osoitetulla paikalla. Tarkista
varoitukset aina ennen retkelle
lähtöä. Metsä- ja ruohikkopalo-
varoituksen aikana avotulen
teko on kielletty Siikalahden
keittokatoksessakin.

• Autojen pysäköinti on sallittu
vain siihen osoitetuilla
pysäköinti alueilla.

Luontoon.fi/siikalahti
> Ohjeet ja säännöt
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