Naturskyddsområde

Siikalahti

svenska

Siikalahti är ett fågelparadis, där man kan se på fåglar året runt. Den bästa tiden för
fågelskådning sträcker sig från tidig vår till sen höst. I synnerhet en sommarnatt
i Siikalahti är en oförglömlig upplevelse. Förutom fåglar kan man i området beundra
de vackra trollsländorna och våtmarkens mångsidiga växtlighet.

Råd till dem som rör dig i
Siikalahti
I Siikalahti är det
tillåtet
• att röra sig till fots, bara man håller sig
till de markerade stigarna och lederna,
• att röra sig med skidor.
begränsat
• att göra upp öppen eld och slå läger,
vilka är tillåtna endast på naturstugans
gård.

Siikalahti är en vik i östra delen av sjön
Simpelejärvi och viken hållerpå att växa
igen. Siikalahti med sin exceptionellt
mångsidiga häckande och flyttande
fågelfauna är den värdefullastefågelsjöni
Insjöfinland. Havsområdena medräknade
är Siikalahti vårt lands tredje bästa fågelvatten. Siikalahti är också internationellt
sett en viktig rastplats för flyttande
fåglar.Under ett år observerasupp till
200 fågelarter i området. Av dessa häckar
drygt 70 arter där. Under den livligaste
flyttningen kan man få se över 100
fågelarterunder en dag. Man kan skåda
fåglar på flera olika ställen i Siikalahti.

Siikalahti naturstuga
Utställningen i Siikalahti naturstuga
berättar om Siikalahtis natur. Stugan
är öppen från april till november. Kolla
stugansöppettider före utflykte. De finns
ingen guide i området. Mer information
finns på naturstugans webbsida. På naturstugans gård finns ett kokskjul samt ett
bord och bänkar. Det är dock förbjudetatt
göra upp öppen eld om det råder varning
för skogsbrand. På n
 aturstugans gård finns
det utrymme för några tält.

Service för rörelsehindrade
Ca 300 meter från Siikalahtis
parkeringsplatsmot Kaukola finns en
parkeringsplats med en utsiktsavsats,
som är tillgänglig för rörelsehindrade.
Vid Siikalahtis parkeringsplats finns en
toalett för handikappade.

Värna om naturen
Det finns inga avfallskärl i området,
så alla för själva bort sitt skräp från
terrängenför sortering. Brännbart avfall
kan man i allmänhet dock bränna på
eldplatserna.

Siikalahti
naturskyddsområde
• Areal ca 445 ha
• Forststyrelsens naturtjänster
ansvarar för underhållet av
friluftslederna och anordningarna
i området.

förbjudet
• att göra upp öppen eld då varning för
skogsbrand har utfärdats,
• att låta sällskapsdjur springa lösa
• att ta eller skada träd, buskar eller
andra växter eller delar av dem,
• att skada markgrunden eller
berggrunden och att ta marksubstanser
eller gruvmineral,
• att fånga, döda eller ofreda vilda
ryggradsdjur eller att förstöra deras bon,
• att fånga eller samla ryggradslösa djur
• att jaga
• att köra motorfordon på andra ställen
än på för det särskilt anvisade vägar,
• att skräpa ned eller förstöra
friluftsanordningar.

Forststyrelsen – områdets
förvaltare
• Linnansaaris naturum Oskari,
tfn +358 205 64 5916, saimaa@metsa.fi
• Information om utflyktsmål: 
www.utinaturen/siikalahti,
www.utflyktskarta.fi
• Dela utflyktsminnen: yhteiso.luontoon.fi

Annan nyttig information
Projektet Lintuinmaa
(www.lintuinmaa.com) presenterar övriga
intressanta fågelställen i Parikkala.
Bild: Forststyrelsen / Laura Lehtonen
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• Från Siikalahtis parkeringsplats går en
ca en kilometer lång naturstig via naturstugan till ett fågeltorn mitt i våtmarken.
Utmed stigen finns infotavlor, som
berättar om Siikalahtis historia och
områdets artrika natur.
• Litet före fågeltornet kan man göra en
avstickare till ett gömsle.
• Utmed naturstigen, efter naturstugan,
finns det breddade ställen för
naturobservation.
• En utsiktsavsats som lämpar sig för
rörelsehindrade ligger på 0,3 km avstånd
från parkeringsplatsen mot Kaukola.
• Man kommer med barnvagn upp till
den nedre plattformen av Kasinniemi
fågeltorn nära naturstugan.

Opotta

• Fågelsäsongen börjar i april och
pågår ända till oktober. Under vår- och
höstflyttningen går det dock livligast till
vid observationsställena.
• Arktika: kring 20.5 de största massorna
av flyttande gäss.
• Nattsångarna håller konsert i maj-juni
efter kl. 23.
• Trollsländorna i rörelse från slutet av
maj.
• Lundväxterna blommar i maj,
våtmarksväxterna som ymnigast i juli.
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