ASIKKALA
Multamättäänmaa
Multamättäänmaa on komea metsäalue komean Urajärven rannassa. Jylhän metsän suojissa elää useita mielenkiintoisia lintuja. Metsäretken lomassa on helppo pistäytyä järvien
rannoilla kiikaroimassa vesilintuja.

M

ultamättäänmaan maasto on kallioista ja
louhikkoista moreenimaata. Luonteenomaista ovat melkoiset korkeuserot. Jääkauden mannerjää on täälläkin tehnyt syviä uurroksia. Syvimpiin kohtiin on syntynyt järviä, lampia ja
soita.
Multamättäänmaan alueeseen kuuluu runsaat 3,5
kilometriä Urajärven rakentamatonta rantaviivaa.
Rannat ovat muutoin tiheän vapaa-ajan asutuksen
saartamia. Itäosassa erämaiset Mäkilammi ja Pitkäjärvi sekä pieneltä osin Ruokopuolinen rajautuvat
MAALI-alueeseen.
Metsätaloutta harjoitettiin täällä vuosikymmenten
ajan, aina viime vuosisadan lopulle asti, mikä näkyy
eri-ikäisinä ja eri puulajeja kasvavina istutusaloina.
Vanhaa metsää löytyy paikoin rinteiltä ja rannoilta. Vallitseva metsätyyppi on kalliomännikkö. Isoon
alueeseen mahtuu myös monia muunlaisia metsiä,
kuten kuusikoita, rinnelehtoja ja korpia. Kaksi lehmusta ja vaahteraa kasvavaa kohdetta on alueella
rauhoitettu.

Linnusto
Lintujen määrässä on suurta vaihtelua metsäalueen
eri osissa, etenkin kallioiset mäkien lakiosat ovat karuina niukkalintuisia. Lajikirjo on kuitenkin melko
suuri. Alueella on tavattu useita maakunnan metsälajeja mukaan lukien ympäristöstään nirsot kuhankeittäjä ja kultarinta. Pyiden määrä on huomattava,

32

muutkin metsäkanalinnut on mahdollista havaita.
Lähiseudun metsiä on käsitelty monin tavoin, mikä
lisää Multamättäänmaan arvoa lintujen turvapaikkana. Alueen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Kehitystä tukee Urajärvellä suojelualueeksi saatu
Uusisaari.

Saapumisohje ja retkeily
Multamättäämmaalle tullaan yleensä Asikkalan
Vääksyn tai Heinolan Vierumäen suunnasta. Vääksystä venerannan pysäköintipaikalle on noin 20 km,
Vierumäeltä runsaat 11,5 km. Vääksystä ajetaan
Anianpellontietä-Urajärventietä (313) ja jatketaan
Urajärven kylän ohi. Hyrtiälänkankaan mäessä käännytään pohjoiseen Kiiskinlammentielle, Vierumäen
suunnasta tultaessa käännytään ennen kylää (tällä
osuudella tien nimi Vääksyntie-Heinolantie-Urajärventie). Ajetaan kapeaa ja mäkistä mökkitietä vähän
yli 2 km. Tiellä on nopeusrajoitus, jota on syytä noudattaa. Lopulta jyrkän mäen alla tulee Pitkäjärventie,
jolle käännytään vasemmalle ja ajetaan y-risteyksestä
oikealle ja mäen päälle. Ollaan perillä, joitakin autopaikkoja löytyy tien levikkeiltä.
Maastossa on helpoin kulkea tietä myöten aina Pitkäjärven ja Mäkilammin väliselle kosteikolle asti. Sivutien päässä on mökkiläisille parkki- ja venepaikka,
jonne auton voi myös jättää. Maasto on teiden ulkopuolella jokseenkin hankalakulkuista. Kallioalueilla
liikkuminen on vaivattomampaa.
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TYYPPILAJIT Pyy, harmaapäätikka, palokärki, mustapääkerttu,
idänuunilintu, pikkusieppo
MUITA LAJEJA Teeri, metso, kuikka, varpuspöllö, viirupöllö, pikku-

tikka, peukaloinen, kultarinta, puukiipijä, kuhankeittäjä

Auto- ja havaintopaikka
Venerannan autopaikka: N 6780607 E435470 ja N 61° 9,281’ E 25°48,062’
Näköala järvelle: N 6780904 E 435509 ja N 61° 9,441’ E 25°48,098’
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