HEINOLA
MV

Mataraniemi–Mäyrämäki
Kasviharrastajat tuntevat Heinolan Mataraniemen ja Mäyrämäen monien harvinaisuuksien kasvupaikkana, mutta lintuharrastajille alue ei ole yhtä tuttu. Sen rehevistä
ja puustoltaan vanhoista metsistä löytyy
mielenkiintoinen pesimälinnusto. Mataraniemi–Mäyrämäki on helposti saavutettava kohde, mutta sen maasto on kulkijalle
melko vaativa.

M

ataraniemi ja Mäyrämäki sijaitsevat Konniveden rannalla noin kuusi kilometriä Heinolan keskustasta itään päin. Mataraniemi
on lehtojensuojeluohjelman kohde, josta pieni osa on
rauhoitettu luonnon
suojelualueeksi ja muu osa on
hankittu valtiolle suojelua varten. Mäyrämäen alueen
ydinosa on nykyisin luonnonsuojelualuetta. Mataraniemi ja Mäyrämäki muodostavat Natura 2000
-alueen, jonka pinta-ala on 36 hehtaaria. Laajempaan
MAALI-rajaukseen on sisällytetty Mäyrämäkeä ympäröivät linnustollisesti merkittävät metsäkuviot niin,
että alueen koko on noin 54 hehtaaria.
Mataraniemen ja Mäyrämäen alue on lähes kokonaan lehtoa, jonka viljava maaperä on ravinteikkaiden ja emäksisten kivilajien ansiota. Puusto on
vanhaa tai varttunutta kuusikkoa, jossa sekapuina
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kasvavien lehtipuiden osuus vaihtelee. Komeat järeät
haavat ovat tärkeitä monille linnuille ja liito-oravalle.
Mäntyä tapaa kallioisilta paikoilta ja metsälehmusta
varsinkin jyrkänteiden tyviltä.

Linnusto
Alkukesän kulkija erottaa peippokuoron seasta hippiäisen, vihervarpusen, punarinnan, tiltaltin, rastaita, tiaisia ja muita kuusikoiden peruslajeja. Joinakin
vuosina pikkukäpylinnut mekastavat puiden latvuksissa kuuluvasti. Mustapääkerttu ja sirittäjä löytyvät helposti lehtipuustoisemmilta paikoilta. Myös
esimerkiksi puukiipijä ja peukaloinen ovat alueella tavallisia. Pikkusiepon tapaa varmimmin Mataraniemen luoteisreunan kosteasta lehdosta tai Mäyrälammen eteläpuolisesta lehtonotkosta. Idänuunilintu
on laulellut monina vuosina Mäyrämäen itä- tai etelärinteellä.
Mataraniemen ja Mäyrämäen alueen pesimälinnustoon kuuluvat säännöllisesti kana- ja varpushaukka. Satunnaisesti tavataan muitakin päiväpetolintuja. Varpuspöllö on kuusikoiden vakioasukki, mutta
muista pöllöistä (helmi-, lehto- ja viirupöllö) on tehty vain vähän havaintoja. Metsäkanalinnuista pyy
on tietenkin runsain, mutta kulkija voi tavata teeriä
ja metsojakin. Tikat ovat alueella hyvin edustettuina.
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Esimerkiksi pohjantikka on hyötynyt lahopuusta, jota
on syntynyt Mataraniemen hoitotoimien tuloksena.

Saapumisohje ja retkeily
Nelostieltä (moottoritieltä) poistutaan joko Heinolan eteläisestä tai pohjoisesta liittymästä. Etelästä tultaessa ajetaan 3,3 km Lahdentietä–Siltakatua (140)
Heinolan keskustan suuntaan ja sen ohi aina liikenneympyrään saakka. Pohjoisesta liittymästä tultaessa
ajetaan Sukurantietä (412) ja Siltakatua (140) Heinolan keskustan suuntaan 3,1 km samaan liikenneympyrään saakka.
Liikenneympyrästä käännytään itään päin Mustanportinkadulle. Ajetaan 1,2 km, kadun nimi muuttuu
tällä matkalla ensin Reumantieksi ja sitten Tampellantieksi. Käännytään Valolinnan eli entisen Reumasairaalan kohdalta vasemmalle Pikijärventielle, jota
jatketaan suoraan 4 km (tien nimi muuttuu matkalla
Mustalammentieksi). Käännytään oikealle Mataralammentielle, jota ajetaan kääntymättä noin 1,2 km,
kunnes tien oikealla puolella on pysäköintiin sopiva,
mutta merkitsemätön levike. Auto jätetään tälle pysäköintipaikalle.
Mataralammentie jatkuu vielä pysäköintipaikalta
itään päin. Tiellä on puomi, minkä vuoksi loppumatka Mataraniemeen kannattaa tehdä jalkaisin. Kun
Mataralammentietä on kävelty pysäköintipaikalta
hieman yli 500 metriä, ollaan Mataraniemen alueen
pohjoispään kohdalla (metsä tien oikealla puolella).

Edellä mainitulta pysäköintipaikalta lähtee toinenkin tie. Tämä etelään kääntyvä nimetön tie kulkee
Mäyrämäen osa-alueen poikki. Tie on suljettu puomilla ja se johtaa venerannan pysäköintialueelle. Tietä pitkin voi kuitenkin kävellä ja siltä on hyvä poiketa
lännen–lounaan suuntaan Mäyrämäen metsäalueelle.
Mataraniemen–Mäyrämäen alueella liikkuminen
edellyttää maastokelpoisuutta ja tarkemman maastokartan käyttämistä. Suunnistaminen on välttämätöntä, sillä alueella ei ole merkittyjä polkureittejä tai
opasteita. Molemmilla osa-alueilla on maastoon syntyneitä polkuja, jotka eivät näy kartalla. Mataraniemen lakiosa kohoaa paljon ympäristöään korkeammalle ja sen rinteet ovat enimmäkseen jyrkkiä ja
vaikeakulkuisia. Helpoin reitti laelle on niemen loivemman pohjoispään kautta.

TYYPPILAJIT Pyy, varpushaukka, varpuspöllö, palokärki, pohjantikka, idänuunilintu, sirittäjä, pikkusieppo, töyhtötiainen, hömötiainen
MUITA LAJEJA Teeri, metso, lehtopöllö, viirupöllö, helmipöllö, harmaapäätikka, pikkutikka, kulorastas

Autopaikka
Mataralammentien pysäköintipaikka
N 6785316 E 453912 ja N 61° 11,973’ E 26° 8,549’
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