Sannanlahti, Lumijoki
Miksi mennä?
Lumijoen Sannanlahdella voit tutustua niityn,
rantametsän ja rantaniityn lajistoon. Alue kuuluu
Liminganlahden linnustonsuojelualueeseen ja Natura
2000 -verkostoon.
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Miten mennä?
Lumijoelta käännytään Siikajoelle vievältä tieltä joen
jälkeen Karintielle - Tiironperäntielle ja edelleen
Sannanlahdentielle. Matkaa kirkonkylästä kertyy 8 km.
Alueella on nuotiopaikka, luontopolku ja lintutorni .

Sannanlahdella esiintyy talvikki-ruohokanukkavaltaista
rantametsää ja rantaniittyjä. Nuotiopaikan ympärillä on niittyä
A , jossa kasvaa valko- ja puna-apilaa, syysmaitiaista,
ketosilmäruohoa, niittyleinikkiä, ojakärsämöä, horsmaa,
pietaryrttiä, jokapaikansaraa, nurmirölliä ja timoteitä. Muuta
lajistoa ovat järviruoko, kurjenjalka, mesimarja ja suomyrtti.
Kanervaa ja metsätähteä kasvaa koivun ympärillä. Piharatamoa ja
peltosauramoa tavataan pihamaalla.

1.Ojakärsämö ja horsma
2.Pohjanpaju ja suomyrtti

Alueen luontoon voi tutustua
luontopolulta, joka vie lintutornille.
Ladon nurkalta alkavalla B
luontopolulla kasvaa
metsämaitikkaa, horsmaa,
mesimarjaa, nurmihärkkiä,
ahosuolaheinää, sarjakeltanoa ja
siankärsämöä. Pensaista tavataan
pajua ja koivua sekä
männyntarreja. Rantametsän
puusto on koivuvaltaista, paikoin
esiintyy mäntyä ja leppää.
Pitkospuiden varrella kasvaa iso- ja
pikkutalvikkia, metsätähteä,
ruohokanukkaa, variksenmarjaa ja
suomyrttiä. Seinä-, kerros- ja
kynsisammal viihtyvät kostealla
maaperällä.
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Liminganlahden maankoamisrannikko
Liminganlahti kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja siellä pesii paljon EU:n
linnustodirektiivin nojalla rauhoitettuja lajeja. Liminganlahdella tavataan:
• 13 Suomessa uhanalaista lintulajia
• 30 Euroopan Unionin lintudirektiivissä (79/409/ETY) mainittua lajia
• 14 uhanalaista kasvilajia
Erittäin uhanalainen kiljuhanhi käyttää lahtea levähdysalueenaan.
Maankohoamisen seurauksena lahden laakeiden rantojen kasvillisuus
muuttuu. Kaislikot, niityt, ruovikot ja rantapensaikot muodostavat laajoja
vyöhykkeitä. Niillä elää runsas ja monipuolinen linnusto.
Liminganlahdella pesii yli 100 lintulajia ja lahdella tavattaan vuosittain noin 280 lintulajia
muuttolinnut mukaan laskien. Liminganlahden ympäristön pelloilla Siikajoelta Tyrnävälle
ruokailee keväisin tuhansia hanhia, joutsenia ja kurkia. Lahden niittyjä ja ruovikkoja
hoidetaan. WWF järjestää alueella talkooleirejä ja vuosittain Limingassa järjestetään myös
viikateniiton mm-kisat: http://www.viikateniitonmm.fi/
Liminganlahden lintutornit soveltuvat hyvin lintujen muuton- ja pesimäaikaiseen aikaiseen
seurantaan. Niistä saa hyvän käsityksen myös alueen kasvillisuusvyöhykkeiden vaihteluista:
http://www.liminganlahti.fi/etusivu.html
http://www.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/tornit/liminganlahtitornit.htm

Lintutornille pääsee seuraamalla rantaan johtavaa polkua pitkin.
Rantapalteella kasvaa koivua ja pajua sekä kenttäkerroksessa ojakärsämöä,
juolukkaa, metsätähteä, isotalvikkia ja jouhivihvilää. Rantaniityn C lajeja
ovat järviruo’on lisäksi rantanätkelmä, mesimarja, lillukka, lehtovirmajuuri,
niittyleinikki, silmäruoho, suoputki, myrkkykeiso, valko-apila, terttualpi,
peltovalvatti ja rantamatara.
Sannanlahdella voi nähdä erityisesti vesilintuja ja kahlaajia.
Keväällä tavataan satapäin joutsenia, hanhia ja sorsia.
Rantalietteillä voi nähdä suokukkoja, vikloja ja kuoveja.
Ruskosuohaukka on yleinen pesijä, mutta myös merikotkan,
sinisuohaukan ja suopöllön voi havaita helposti.
Ruokokerttuset hallitsevat kevään-alkukesän äänimaailmaa,
mutta seasta voi kuulla kuovin, taivaanvuohen, riekon,
kaulushaikaran ja jopa jänkäkurpan. Satamäärin luppoilevia
kurkia oleskelee kesän Liminganlahdella. Keskikesällä
iltahämärissä merihanhipoikueet ilmaantuvat lahdelle
ruokailemaan. Elokuussa tuhannet sorsat ja sadat
merihanhet kertyvät lahdelle kadotakseen metsästyksen
alettua. Syksymmällä lahden valtaavat joutsenet.
3.Peltovalvatti 4.Sannanlahden lintutorni 5.Opastintaulu 6.Orivarsoja rantaniityllä
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