
212          PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT

Viitaanlampi
Metsien ympäröimä pikkujärvi on tärkeim-
piä uhanalaisten vesilintujen pesimäpaikko-
ja Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyk-
sen retkeilyalueen pohjoisosassa. Järvelle 
pääsee katselemaan muutamalla harp-
pauksella Joutsantien laidasta. Ison osan 
vesilinnuista voi nähdä yhdeltä seisomalta.

V iitaanlammen rantoja kiertävät lähes kaut-
taaltaan vaihtelevat vesikasvustot ja ran-
tasuot, matalassa järvessä on paljon myös 

kivikkoja ja kiviluotoja. Rantapellot puuttuvat koko-
naan, kauempana rannasta itäpuolella on ainoastaan 
yksi alle kahden hehtaarin peltoala.

Linnusto
Viitaanlampi on vesilintujen keidas, jonka pesimäla-
jistossa sinnittelevät edelleen viime vuosikymmeni-
nä uhanalaistuneet puna- ja tukkasotka. Myös muita 
uhanalaisia vesilintuja elää järvellä. Aikoinaan järvel-
lä on ilmeisesti pesinyt myös jouhisorsa. Eloa järvel-
le tuo elinvoimainen naurulokkiyhdyskunta, ja joita-
kin pikkulokkipareja on nähty serkkujensa seurana.

Viitaanlammella käydään harvoin, kuten muissa-
kin pitkän matkan päässä olevissa äärialueiden ret-
kikohteissa. Tarkempi seuranta kartuttaisi paikan ja 

alueen tuntemusta, vesilintujen lisäksi esimerkiksi 
rantalinnustosta on vielä paljon opittavaa. 

Myös muuttoaikaisena vesilintujen levähdyspaik-
kana Viitaanlampi olisi todennäköisesti mielenkiin-
toinen. Toistaiseksi käynnit ovat jääneet yksittäisiin 
piipahduksiin, monena keväänä tai syksynä yksikään 
lintuharrastaja ei ole pystyttänyt kaukoputkea järven 
rannalle. Viitanlammella lintujen tarkkailija voi ko-
kea löytöretkeilijän riemua kartuttaessaan tietoja vä-
hän tunnetun paikan linnustosta.

Saapumisohje
Pertunmaan pohjoisosassa sijaitsevalle Viitaanlam-
melle on noin 9,5 km:n ajomatka kirkonkylästä. 
Keskustasta ajetaan Pertuntietä (426) pohjoiseen ja 
käännytään Joutsantielle (428), jonka varressa Vii-
taanlampi on. Järven kohdalla tien vasemmalla puo-
lella on auton parkkipaikaksi sopiva vanha tienpohja.
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Laulujoutsenpoikue. PK

Tukkasotkapoikue. PK
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TYYPPILAJEJA Laulujoutsen, haapana, punasotka, tukkasotka, här-
kälintu, luhtahuitti, naurulokki 

MUITA LAJEJA Tavi, telkkä, kuikka, kaulushaikara, nokikana, kurki, 
pikkulokki, kalatiira, pajusirkku

Autopaikka
Joutsantien varren autopaikka:
N 6826895 E 469498 ja N 61° 34,460´ E 26° 25,538´

Havaintopaikka on tien koillispuolella veneran-
nassa noin 20 m:n päässä tiestä. Näkymä rannasta 
kattaa suuren osan vesialueesta. Katveeseen jää jär-
ven eteläosan kapea Leppälahti, joka voi olla ranta-
kanoille sopiva elinympäristö. Sinne pääsee pari km 
ennen Viitaanlampea olevasta risteyksestä, josta aje-
taan ensi Lehtimäentietä ja käännytään tältä vasem-
paan lammelle suuntautuvalle Kaupinahontielle.

Naurulokki. PK
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