
204          PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT

PA
D

A
SJ

O
K

I

Ammajanvuori
Padasjoki on metsäpitäjä, jossa on muu-
tamia hyvin säilyneitä vanhan metsän 
saarekkeita talousmetsien keskellä. Pai-
kalliset lintuharrastajat ovat retkeilleet 
alueilla vuosittain, mutta laajemmin niitä ei 
tunneta kovin hyvin. Ammajanvuori kunnan 
länsiosassa kuuluu parhaisiin vaateliaiden 
metsälintujen asuinpaikkoihin.

A mmajanvuori käsittää itse nimikkovuoren ja 
sen naapurin Rekolanvuoren, joiden lisäksi 
alueeseen kuuluvat eteläpuoliset metsät ja 

suot lampineen. Ammajanvuoren metsät kuuluvat 
Natura-verkostoon. MAALI-alueen raja noudattelee 
Natura-rajaa.

Laaja erämainen alue on pinnanmuodoiltaan ja 
metsätyypeiltään vaihteleva, kuivat maat pääosin 
tuoreita ja lehtomaisia kankaita, kosteat maat eri-
tyyppisiä korpia, rämeitä ja pienialaisia nevoja. Enti-
söinti on parantanut korpialueiden luonnontilaisuut-
ta. Lounaiskulmassa elinympäristöjen kirjoa lisää 

erikoinen märkä luhta, jossa on paljon lahopuuta. 
Luhtaan rajautuu laidunhaka, jossa puustoa on viime 
vuosina harvennettu ja lisätty lahopuuta.

     
Linnusto
Elinympäristöiltään monipuolisen Ammajan lajisto 
ja lintujen lukumäärät ovat merkittäviä. Alueella on 
hyvät mahdollisuudet tavata suuri osa vanha metsän 
linnuistamme. Metsät ovat etenkin pohjantikkojen ja 
pikkusieppojen suosiossa, joita kumpiakin pesii usei-
ta pareja. Lajisto on paljolti samanlainen kuin mel-
ko lähellä sijaitsevan Vesijaon luonnonpuiston, jossa 
liikkuminen on luvanvaraista.

Mukavan lisän lajistoon tuovat eräät kosteikkola-
jit, joille on sopivia pesäpaikkoja suolammilla ja luh-
dalla. Näitä ovat telkkä ja tavi, ehkä kurkikin. Kah-
laajista taivaanvuohen tapa luhdalla ja metsäviklon 
kanta on erityisen vahva korpipurojen ja pikkusoiden 
ansiosta. Tarjolla oleva lahopuusto eri metsätyypeis-
sä takaa tikkojen viihtymisen, Ammajassa on tavattu 
kaikki pesivät tikkalajimme.
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Peukaloisen poikanen. PK
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Saapumisohje ja retkeily
Padasjoen kirkonkylän keskustasta on Ammajanvuo-
ren pohjoispäähän 10 km.

Paikalle tullaan Taulun risteyksestä länteen lähte-
vää Hämeenlinnantietä (53), jota ajetaan vajaat 7 km 
Ammajalle kääntyvän Rekolantien risteykseen. Re-
kolantietä ajetaan 1,1 km auton jättöpaikaksi sopi-
vaan levennykseen. Lahdesta tullaan Taulun risteyk-
seen vanhaa Nelostietä (24), matkaa on runsas 51 
km.

Aivan helppo retkeilykohde Ammaja ei ole, sil-
lä maaston korkeusvaihtelut, paikoittainen kivisyys, 
korpinotkojen syvät purot ja ojat hankaloittavat kul-
kua. Polkujakaan ei juuri ole ja niistä  vähätkin ovat 
osin umpeutuneet. Kartta kannattaa ottaa mukaan 
metsässä liikuttaessa. Autopaikalta on noin 500 m 
kohtaan, jossa ennen Rekolan tilaa lähtee metsään 
vanha polun pohja. Tästä voi suunnistaa kartan avul-
la etsimään omat reittinsä. Vanhan metsän lajeja voi 
tavata melkein missä tahansa metsän osassa.

TYYPPILAJEJA Pyy, metsäviklo, käki, var-
puspöllö, palokärki, pohjantikka, peukaloinen, 
pikkusieppo, puukiipijä

MUITA LAJEJA Metso, harmaapäätikka, 
pikkutikka, leppälintu, idänuunilintu, sirittäjä, 
pyrstötiainen

Auto- ja katselupaikka
Autopaikka: N 6798713 E 400678 ja N 61° 
18,593’ E 25° 8,722’

Luhta ja haka: N 6797268 E 401063 ja N 61° 
17,821’ E 25° 9,199’

Pikkutikka. PK

Varpuspöllö. PK
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