
KIRKKOJÄRVEN
LUONTOPOLKU

TERVETULOA
KIRKKOJÄRVELLE
NÄKEMÄÄN JA
KOKEMAAN!

Kirkkojärven luontopolun reitti kulkee arvokkaalla linnus-
tonsuojelualueella ja sen lähiympäristössä. Luontopolun
pituus on noin 6 km ja sen varrelle on sijoitettu seitsemän
rastitaulua, jotka kertovat alueen luonnosta ja hiukan
historiastakin.

Kirkkojärven luontopolulla voi liikkua jalan tai pyörällä.
Reitti on merkitty harvakseltaan risteyksiin sinivalkoisin
lintuviitoin ja Haralinmäen metsäpolulla sinisin nauhoin.
Metsäpolku voi olla kostealla säällä liukas, joten kelin-
mukaiset jalkineet ovat tarpeen. Kirkkojärvellä koirat tu-
lee pitää kytkettyinä 1.3-19.8. Lintujen pesimisaikana
kulkemisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta,
jotta turvattaisiin lintujen lisääntymisrauha.

Luontokohteena Kirkkojärvi on kansainvälisesti arvokas
lintuvesi ja kuuluu Natura 2000 –luonnonsuojeluohjel-
maan lintuvesiensuojelu-ohjelman kohteena. Se on
Vehkajoen suiston entinen merenlahti, joka on hitaan
maankohoamisen seurauksena eristynyt merestä järveksi
ja vähitellen muuntunut madaltuneeksi lintuvedeksi.

Kasvillisuutensa, linnustonsa ja hyönteislajistonsa
puolesta Kirkkojärvi on harvinaisen lajirikas kosteikko.
Alueella on monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä:
laajoja ruovikoita, avovesiallikoita, pieniä rantaniittyjä,
aukkoisia pensaikkoja, lahopuustoa ja rantametsiä.
Järveltä on laskettu pelkästään pesiviä lintuja yli 60 lajia
– neljännes Suomen kaikista pesimälajeista.

LUONTOPOLUN RASTIT
1. LUONTOPOLUN ALOITUSRASTI
Aloitusrastilla kerrotaan yleistä Kirkkojärven luon-
topolusta ja annetaan muutama ohje polulla liikku-
miseen.

2. LINNOITUKSEN LUONA
Haminan vallien vanhimmilla osilla on ikää lähes kol-
mesataa vuotta. Valleilla elää monia eri ilmansuunnista
ihmisen mukana tulleita kasveja (tulokaskasveja) ja
luonnonvaraisena alueella esiintyviä kasveja. Tulo-
kaskasvit ovat levinneet kasvupaikoilleen esim.
sotaväen, rautateiden ja laivojen mukana. Niityt ja
kedot ovat hieno elinympäristö hyönteisille, kuten ko-
vakuoriaisille, heinäsirkoille ja perhosille.

3. MELTTIIN MENNESSÄ
Suomessa kasvaa kahta lajia leppää: harmaa- ja
tervaleppää. Tervaleppä on Kymenlaakson maakun-
tapuu. Luonnonvaraisena tervaleppä kasvaa kosteilla
paikoilla, kuten rannoilla. Tikkalinnut käyttävät Kirk-
kojärven rannan kuolleita lehtipuita ruokailupaikkoi-
naan. Rannoilla voi nähdä käpytikan, pikkutikan tai
palokärjen. Muuta Kirkkojärven linnustoa esitellään
lintutornin opastaulussa.

4. LINTUTORNI
Luontopolun kiertämisen voi aloittaa mainiosti myös
lintutornilta. Opastauluissa esitellään ruovikon ja alli-
kon lintuja, kuten ruokokerttusta, ruskosuohaukkaa,
lapasorsaa ja kaulushaikaraa sekä kerrotaan Kirkko-
järven aiemmasta käytöstä.

5. PENGERTIEN PÄÄ
Kirkkojärveen on tehty avovesiallikoita ja veden pintaa
on nostettu patoamalla. Kunnostuksen jälkeen alueelle
on palannut mm. naurulokki, nokikana ja mustakurkku-
uikku.

6. HARALINMÄEN TORNIKALLIO
Haralinmäelle nousee kallioinen polku, jota kulkiessa
voi katsella tuoretta ja kuivaa kangasmetsää. Polku
päätyy siirtolohkareen ohitse Tornikalliolle, josta avau-
tuu näkymä Kirkkojärven yli historialliseen kaupunki-
ja kulttuurimaisemaan.

7. PAMPYÖLI
Keskiajalla Vanha Pampyöli, Vehkalahden kirkonkylä
sijaitsi nykyisen Haminan paikalla. Kylän historian
kehitys on jättänyt jäljen maisemaan. Kylänraitin piha-
 ja piennarkasveja ovat keväinen leskenlehti, sitkeä ja
monivuotinen piharatamo sekä pientareet valloittava
pietaryrtti.

Kirkkojärven rannassa luontopolku si-
vuaa Linnoitusta, vanhoja puolus-
tusvalleja, jotka on rakennettu 1700-
luvulla. Vuosisatojen kuluessa valli-
niityille on kulkeutunut kasveja ihmisen
mukana ja läheisiltä luonnonkasvu-
paikoilta siirtyen. Kasveilla elää runsas
hyönteislajisto.
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