Halikonlahden lintupolku 3,1 km
Halikonlahden esteetön polku 1,9 km

Lintutorni

Lintutorni

Halikonlahden esteetön polku 1,9 km ja
Halikonlahden lintupolku 3,1 km
Lähtö, Satamakatu 49
Halikonlahden esteettömän polun lähtöpaikka on Satamakatu 49 P-paikalta.
Kivituhkalla päällystetty reitti kiertää yhden altaan. Reitti on 1,9 km pitkä tasainen reitti. Reitin
varrella on seitsemän levähdyspenkkiä. Reitin varteen on tulossa lintutornien väliin esteetön
lintulava.
Lähtö, Satamakatu 69
Halikonlahden lintupolku lähtee Satamakadulta Halikonjokisuun kohdalta, kiertäen
vedenpuhdistamon altaat myötäpäivään ja palaten takaisin lähtöpaikkaan. Polun lähtöpaikalla
sijaitsee P-alue. Lähtöpaikka sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Salon keskustasta. Lähtöpaikan
osoite on Satamakatu 69. Lähtöpaikan koordinaatit ovat P 60° 22,034' ja I 23° 4,977'
Opastus
Lähtöpaikalla (Satamakatu 69) on lintupolun opastaulu, jossa on kerrottu lintupolun
perustiedot ja sen reitti. Polku on merkitty maastoon kyhmyjoutsen kyltein. Heraldiikassa
kyhmyjoutsen kuvaa virran varrella sijaitsevaa kaupunkia. Lintupolusta on myös olemassa opas,
jonka voi ladata alla olevassa kohdassa ”lisätietoja” mainittujen linkkien kautta.
Reitti
Halikonlahden luontoalue koostuu kolmesta jätevedenpuhdistamon käytöstä poistetusta
altaasta sekä jokisuistosta. Paikka on jo 1800 luvulla ollut tunnettu lintupaikka; tosin vanhoina
aikoina lintuja hyödynnettiin enemmän metsästettävinä riistalintuina. Uskelan- eli Salonjoen ja
Halikonjoen muodostamat suistot ovat tärkeitä lintualueita. Viurilanlahti on arvokas lintukohde
ja kuuluu Natura-alueeseen. Suistomaisemaa muokattiin 1960 luvun alkupuolella, kun Salon
jätevedenpuhdistusaltaat rakennettiin. Halikonlahden luontopolku kiertää nämä vanhat
vesialtaat.
Lintupolku kulkee poluilla ja teillä. Polun pituus on noin 3,1 kilometriä. Polun varrella on
kaksi lintutornia, joista voi tarkkailla lintuja. Reitin varrella on alueen linnustosta kertovia
infotauluja kahdeksan kappaletta sekä kaksi kelluvaa piilokojua lintujen tarkkailuun. Lintupolku
on helppokulkuinen ja sopii kaikenikäisille, mutta ei sovi liikkumisrajoitteisille henkilöille, sillä
polun pinta pääosin pehmeää soraa ja nurmea. Kohteen käyttö rajoittuu sulan maan
aikaan, sillä kohteessa ei ole talvikunnossapitoa.
Ohjeet
Lintupolulla on suositeltavaa kulkea kävellen, pysyä merkityllä polulla ja välttää
häiritsemästä alueen lintuja. Myös maastopyörällä voi liikkua kohteessa huomioiden alueen muut
kulkijat sekä linnut. Kohteeseen soveltuvat perusjalkineet. Reittinä on käytetty vanhoja väyliä
ja altaiden suljetuille kannaksille ei pidä mennä, koska ne on rauhoitettu lintujen pesinnälle.
Reitin tieosuuksilla tulee varoa liikennettä sekä puhdistamon työkoneita ja kuorma-autoja.
Kuljeta mahdolliset roskasi mukanasi takaisin kotiin. Luontoon heitetyt roskat ovat
hengenvaarallisia alueen linnuille ja muille eläimille. Tulenteko on ehdottomasti kielletty!
Hätätilanteessa soita 112 (P-alueen koordinaatit ovat P 60° 22,034' ja I 23° 4,977').
Ilmoita kuka olet, missä olet (tarkka osoite ja kunta) ja mitä on tapahtunut. Pyydä apua muilta
liikkujilta ja ole paikalla ammattiavun tuloon saakka. Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan,
mikäli tilanne muuttuu.
Kohteen kunnossapidosta vastaa Salon kaupungin Ympäristönsuojeluyksikkö.
Mahdolliset yhteydenotot kohteesta voi osoittaa: ympäristönsuojelu@salo.fi
Esteettömän reitin kunnossapidosta vastaa Salon liikuntapalvelut: liikunta@salo.fi
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