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Arvokkaita lehtoja
Halmejoen luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin
24 hehtaaria. Arvokkaiden lehtojensa vuoksi suurin
osa alueesta kuuluu EU:n Natura 2000-verkostoon.
Suojelualueella on monenlaisia lehtoja kuivista hakamaalehdoista kosteisiin saniais- ja suurruoholehtoihin. Komeimmillaan ne ovat pohjoisosan purojen
varsilla, missä kotkansiivet ja muut suuret saniaiset
muodostavat viidakkomaisia kasvustoja. Lehdoissa
kasvaa Pohjois-Savossa harvinaisia eteläisiä lajeja,
kuten lehtopalsamia, lehtoleinikkiä ja lehtopähkämöä. Korpinurmikka ja korpisorsimo puolestaan
edustavat vaateliasta itäistä taigalajistoa.

Vanhoja peltoja ja laidunalueita
Ihmistoiminnan vaikutukset ovat vielä nähtävissä
Halmejoen lehdossa. Alueen eteläosa on 1970-luvulle saakka ollut peltoa, joka on aikoinaan raivattu
rehevään lehtoon. Viljelykäytön päätyttyä pellolle
istutettiin koivua. Lehto on pikku hiljaa palautumassa, mutta monet kulttuurikasvit, kuten nokkonen,
maitohorsma ja koiranputki, kertovat yhä alueen
viljelykäytöstä.
Lehtoalueen koillisrinteet ovat olleet laitumina. Laiduntavat lehmät ovat tuolloin pitäneet kuusen kurissa ja hakamaan lehtipuuvaltaisena. Laidunnuksen
loputtua kuusi alkoi kuitenkin vallata aluetta. Laidunnuksen jäljiltä haka-alueelta voi edelleen löytää puna-ailakkeja, tädykkeitä ja monia muita niittykasveja.
Suojelualueella on 2000-luvun alussa tehty hoitotöitä, joilla on pyritty ennallistamaan ja monipuolistamaan alueen luontoa. Lehtipuuvaltaisuuden säilyttämiseksi on pohjoisosan harmaalepikoista poistettu
kuusia. Peltoja on palautettu lehdoksi ojia tukkimalla. Vanhoja kuusikoita on monipuolistettu lisäämällä
lahopuuta.
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Lehtimetsien lintuja
Lehdon rehevyys ja lehtipuuvaltaisuus houkuttelevat
alueelle monenlaisia lintuja. Muun muassa lehtokerttuja ja sirittäjiä alueella on poikkeuksellisen paljon.
Peukaloisten suosiossa ovat rehevät koivu- ja leppälehdot, joissa asustaa useita pareja kuulomatkan
etäisyydellä toisistaan. Lehtimetsien harvinaisuuksia
ovat kuhankeittäjä, pyrstötiainen, pikkutikka ja mustapääkerttu. Kuusivaltaisissa sekametsissä voi kuulla
myös idänuunilinnun iloisen säkeen.

Näin liikut alueella
Halmejoella voi liikkua kävellen ja hiihtäen sekä marjastaa ja sienestää vapaasti. Kulutusta huonosti kestävissä lehdoissa tulisi kuitenkin liikkua polkuja pitkin.
Alueella on noin 1,7 km:n mittainen luontopolku, joka
on merkitty maastoon vihreillä maalimerkeillä. Vanhassa hiekkakuopassa on kyläyhdistyksen ylläpitämä
nuotiopaikka. Hirvenmetsästysaikana syyskuun lopusta joulukuun puoliväliin alueella tulee liikkua varoen.
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Kysy lisätietoja!
Kuopion kaupunki, alueelliset
ympäristönsuojelupalvelut,
puh. (017) 182 127
sähköposti: ymparistonsuojelu@kuopio.fi
www.kuopio.fi
Valtuusto-virastotalon asiakaspalvelu,
puh. 0800 918 511 (ilmaislinja) tai 017 185 044
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