Pyykösjärven eteläranta
Miksi mennä?
Pyykösjärvellä voi tutustua
rantametsän, niityn ja luhdan
lisäksi vesikasvillisuuteen.
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Miten mennä?
Alue sijaitsee
Puolivälinkankaan
pohjoispuolella. Sinne pääsee
pyöräteitä pitkin Järvitieltä ja
Ranta-Koskelan tieltä. Alueella
on Pyykösjärven päiväkoti.

Pyykösjärven etelärannalla on rehevää tuoretta kangasta
ja rantaluhtaa. Puusto koostuu koivuista, kuusista,
männyistä sekä katajapensaista. Rannassa kasvaa
yleisesti harmaaleppää, koivua ja pihlajapensaikkoa.
Uimarannan kohdalla A on rantametsää, jossa kasvaa
oravanmarjan ja mustikan lisäksi kevätpiippoa,
metsäkortetta ja metsätähteä. Kivien päällä on
metsäimarrekasvustoja. Rantaluhdassa kasvaa kostean
paikan kasveista kurjenjalkaa, vehkaa, vesisaraa,
järvikortetta, mesiangervoa, mesimarjaa, suoputkea ja
terttualpea. Uimarannalla kasvaa järvikortetta,
pikkuluikkaa ja tummarusokkia. Puistometsässä kasvaa
kuivaa ketokasvillisuutta, kuten kangasmaitikkaa,
mesimarjaa, mustikkaa, puna-ailakkia, metsätähteä,
lehtovirmajuurta ja nurmikastikkaa. Tien varrella kasvaa
niittyleinikkiä, koiranputkea, horsmaa ja hiirenvirnaa.
Pyykösjärven lounaiskulmalla B kosteassa ojassa
kasvaa hillaa, kurjenjalkaa, vehkaa ja terttualpea.
Rantapalteella voi tavata metsätähteä, ruohokanukkaa,
suo-orvokkia, hiirenporrasta, metsäalvejuurta ja
kultapiiskua sekä sammalista korpikarhunsammalta ja
rahkasammalta.
1.Ruohokanukka 2.Pyykösjärvi 3.Vehka
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Pyykösjärvi
Pyykösjärvi on rehevä lintujärvi. Järven suurin pituus on noin
kaksi kilometriä, leveys noin 800 metriä ja keskisyvyys noin 1,3
metriä. Järvi saa vetensä lukuisista ympäristön laskuojista. Se
laskee Laholaisojaa pitkin Kuivasjärveen ja sieltä Perämereen.
Pyykösjärven pohjoisrannoilla kasvaa suojaisia koivikko- ja
pajupensaikkoja. Etelärannalla on koivuvaltaista puistometsää.
Järvellä pesii mm. sinisorsa, haapana, tavi, tukkasotka ja
silkkiuikku. Kahlaajista alueella pesivät liro ja taivaanvuohi.
Muuttoaikaan järvellä ruokailee myös isompia sorsalintuja kuten
isokoskeloita ja telkkiä. Kaatopaikalla ruokailevat isot lokit
käyttävät järveä levähdysalueena. Järven lintuja voi helpoiten
käydä tarkkailemassa etelärannan uimarannalta. Alueen
linnustoa on kuvattu tarkemmin Internetissä: http://www.ouka.fi/
ymparisto/ymparistonsuojelu/lintupaikat/Pyykosjarvi.htm

Pyykösjärven kunnostus
Kunnostushankkeen ensisijaisena tavoitteena on järven
virkistyskäytön turvaaminen. Pyykösjärvessä veden vaihtuvuus on
äärimmäisen hidasta, koska lasku-uomissa vesi virtaa vain tulvaaikaan eikä Rusko-ojan kautta tule läpivirtaaman turvaamiseksi
tarpeeksi vettä. Pyykösjärveä on hapetettu useana talvena.
Vesikasvillisuutta on niitetty kesäisin. Vuoden 2010 syksyllä veden
laadun parantamiseksi järveen ryhdytään johtamaan lisävettä
Oulujoesta. Etelärannalla kulkevaa ulkoilureittiä jatketaan järven
itäpuolitse Kaijonrantaan.
4.Naurulokki 5.Mesimarja 6.Uimarannan kuusi
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