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Upea luontokokemus lähelläsi – vain 10 km Oulun keskustasta!

Oulun kaupunki, tekninen keskus
PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
puh. (08) 5584 2000
Oulun kaupunki, ympäristövirasto
PL 34, 90015 OULUN KAUPUNKI
puh. (08) 5584 6763, (08) 5584 6760
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PL 124, 90101 OULU
puh. (08) 3158 300
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry.
PL 326, 90101 OULU
puh. 045 6395 311

www.ymparisto.fi

www.ouka.fi/tekninen

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
www.ouka.fi/ymparisto

OULUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY
www.sll.fi/olsy

Linnut ja kasvit: kultasirkku, tukkasotka, merihanhi, punajalkaviklo, terttualpi ja rentukka
Esitteen kuvat: kansikuva Erkki Toppinen, muut kuvat Elja Herva, Hannu Karvonen,
Ville Suorsa, Erkki Toppinen sekä Oulun kaupunki, tekninen keskus ja ympäristövirasto
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Kempeleenlahti
– Luonnon aarreaitta kaupungin kupeessa –

Kempeleenlahti on arvokas lintuvesialue
Kempeleenlahden luonnonsuojelualue on arvokas 160 hehtaarin
lintuvesialue. Se kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Suojeltavaan alueeseen kuuluu myös Selkäkarin saari ja sitä
ympäröivä vesistö. Alue sijaitsee Oulun kaupungin eteläosassa, Kempeleen- eli Oulunlahden pohjukassa. Kempeleenlahdella maa kohoaa lähes
senttimetrin vuodessa. Tästä johtuen rantaviiva siirtyy vuosittain kaksi
metriä merelle päin. Suojelualueelle laskevat ojat, erityisesti Myllyoja,
kuljettavat mukanaan irtainta maa-aineista, joka mataloittaa lahdenpohjukkaa entisestään.

Upea luontokokemus lähelläsi
Kempeleenlahden suojelualueeseen voi helposti tutustua luontopolulta. Sen varrella on alueen luonnosta kertovia opastauluja. Lentokentäntieltä parin sadan metrin päässä sijaitseva pysäköintialue katoksineen ja opasteineen palvelee retkeilijöitä. Pitkospuut johtavat kulkijan
läheiselle noin 300 metrin päässä sijaitsevalle lintutornille. Tornista on
hienot näköalat merelle ja Myllyojan suun seudulle, missä viihtyvät monet linnut.
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Alueen monipuolinen kasvillisuus ja linnusto
Vuosikymmenien takainen Kempeleenlahden ranta-alue oli suurelta osin
ihmisten ja kotieläinten muovaama. Entisaikojen niitto ja laidunnus näkyvät vieläkin meren ja ruovikoiden välisenä avoimena niittymaisemana. Maankohoamisen
vuoksi rannan niitty- ja pensaikkovyöhykkeet ovat vähittäisessä muutostilassa.
Perinteisen laidunnuskulttuurin taantuminen on vauhdittanut tätä sukkessio-kehitystä eli kasvillisuuden kehittymistä. Sankka ruovikko peittää yhä suuremman osan
rantaniityistä. Ruovikoitumista vauhdittaa osaltaan myös veden muuttuminen
ravinteisemmaksi. Nykyisin alueelle on tyypillistä vyöhykemäinen kasvillisuus,
joka etenee ja muuttuu rannansuuntaisesti vesikasveista, rantaniityistä ja pensasvyöhykkeistä uloimpina kasvaviksi lehtimetsiksi.
Suojelualueen linnusto on arvokas ja runsas, vaikka pensoittuminen on heikentänyt jo pitkään alueella pesiviä vesilintu- ja kahlaajakantoja. Meren läheisten
saraniittyjen tyypillisistä kahlaajista tavataan alueella muun muassa kuoveja, töyhtöhyyppiä, suokukkoja ja taivaanvuohia. Myös punajalkaviklo, liro ja valkoviklo ovat
yleisiä Kempeleenlahdella. Kahlaajien elinympäristöä on pyritty parantamaan raivaamalla valikoiden pensaikkoa ja puustoa sekä niittämällä ruovikkolaikkuja.
Rantojen ruovikoitumisesta ja pensoittumisesta on hyötyä monille varpuslintulajeille, kuten ruokokerttuselle, joka on alueen runsaslukuisin laji. Myös pajulintu ja pajusirkku ovat yleistyneet. Vesilinnuista runsaimmin esiintyy sinisorsaa
ja tukkasotkaa. Keväisin lahden ranta-alueet ovat tärkeitä levähtely- ja kertymäalueita muuttolinnuille, kuten joutsenille ja hanhille. Viime vuosina alueella on
tavattu myös pesiviä merihanhia. Ranta-alueen linnuston tiheydeksi on laskettu
300 paria neliökilometrillä.
Kempeleenlahdella esiintyy myös uhanalaisia lajeja. Merialueilla vaarantuneen lapinsirrin ja erittäin uhanalaisen eteläsuosirrin pesiminen on mahdollista hoitotoimien myötä. Silmälläpidettävistä lajeista alueella pesivät mm. ruskosuohaukka ja suokukko. Alueella on nähty myös monia harvinaisia lintulajeja,
kuten karibianhaikara, aropääskykahlaaja ja ruostesorsa. Uhanalaisista kasvilajeista on tavattu muun muassa vesihilpi, nelilehtivesikuusi, ruijanesikko ja lettotähtimö.
Kasvien ja lintujen lisäksi alueella voi nähdä myös hirven, jäniksen, ketun,
supikoiran tai vaikkapa viitasammakon.
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Alueen kultakurkku - kultasirkku
Kempeleenlahden linnuista kuuluisin on Aasian taigan lintu kultasirkku, jonka läntisimmät pesimäpaikat löytyvät lahdelta. Äärimmäisen
uhanalaisen kultasirkun pesimäkanta on viime vuosina taantunut. Laji karttaa ruovikoita ja sen elinmahdollisuuksia pyritään parantamaan harventamalla pajukkoa ja niittämällä järviruokoa.

Arvokkaan ympäristön hoito ja tulevaisuus
Kempeleenlahdella rantapensaikkoja ja –niittyjä on niitetty syksystä
1996 lähtien. Hoidon tavoitteena on taata linnuston monipuolisuus ja palauttaa matalakasvuiset rantaniityt. Selkäkarin saaressa laiduntavat lampaat pitävät kasvuston matalana ja estävät näin saaren ruovikoitumista.
Suurin osa suojelualueesta saa kuitenkin olla luonnontilassa, pensoittua
ja ruovikoitua rauhassa.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueella pyritään tulevaisuudessa säilyttämään ja lisäämään alueen monipuolista linnustoa ja kasvillisuutta. Alueella suoritettavat hoitotoimet edesauttavat tavoitteen toteutumista, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Näin saamme jatkossakin nauttia alueen harvinaisista kasveista ja eläimistä, toivottavasti myös
kultasirkusta.

