ASIKKALA
Mukkulammin metsää. PS

Mukkulammi
Päijät-Hämeen vanhat metsät ovat sirottuneet saarekkeiksi eri puolille maakuntaa.
Osa niistä on turvattu suojelumääräyksin
monimuotoisen luonnon turvapaikoiksi.
Yksi näistä jäljellä olevista luontohelmistä
on Asikkalan Mukkulammi kunnan koillisosassa.

M

ukkulammilla on erityyppisiä sekametsiä
ja havupuuvaltaisia osia. Pääasiassa metsät
ovat lehtomaisia ja tuoreita kankaita, lisäksi hämyisät mustikkakorvet, pienet suot ja soistumat
tuovat vaihtelua maisemaan. Metsän yleisilme on hienon luonnontilainen kääpäisten lahopuiden ja järeän
puuston ansiosta, tosin paikoin on näkyvissä ihmiskäden jälkiä oikaistuina puroina ja vanhoina metsittyneinä hakkuualoina. Maakunnallisesti tärkeän lintualueen raja noudattelee pääsosaksi Natura-alueen
rajaa.
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Linnusto
Mukkulammen sijainti melko kaukana Asikkalan
takamailla on vaikuttanut siihen, että lintu- ja muu
luontoretkeily on jäänyt vähäiseksi. Monet havainnot
ovatkin satunnaisilta retkiltä. Tarkempi kuva nykylinnustosta saatiin MAALI-hankkeen inventoinneissa, joiden perusteella Mukkulammi nousi Päijät-Hämeen lintumetsien kärkikymmenikköön.
Laadukas elinympäristö ei ole jäänyt vaateliailta
vanhan metsän linnuilta huomaamatta, etenkin tikoille elinolot ovat suotuisat. Vanhojen kuusikoiden
pohjantikka on erityisen mieltynyt metsään ja metso
on alueelta melko helppo löytää. Myös muu metsälajisto on edustava.

Saapumisohje ja retkeily
Asikkalan Vääksystä on Mukkulammille noin 35
km:n ajomatka Pulkkilanharjun kautta. Päijänteen itäpuolinen reitti Kopsuontietä on mutkaisempi. Vääksyn keskustasta suunnataan Asikkalantielle/
Pulkkilantielle (314), jolta Pulkkilanharjun jälkeen
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käännytään itään Kalkkistentielle (3142). Kalkkisten
kylässä käännytään Nuoramoistentieltä (3132) itään
Onalintielle, jolta käännytään runsaan 4,5 km:n jälkeen etelään Kasiniementielle. Tältä käännytään noin
kilometrin jälkeen itään Kokkolantielle, jonka varressa sopiva auton jättöpaikka on alle kilometrin päässä
vanhojen metsäteiden risteyksessä.
Heinolasta tullessa lähdetään kirkonkylästä Marjoniementielle, jolta Onalintie erkanee Marjoniemen
kylässä.
Paras reitti metsään on autopaikalta kaakkoon
suuntautuva polku, josta myöhemmin kääntyy reitti
länsiluoteeseen. Polut löytyvät kartalta. Polkujen ulkopuolella maasto on yleensä melko helposti kuljettavaa kangasmaastoa.

Metso. PK

Puukiipijä. PK
TYYPPILAJEJA Metso, pyy, pohjantikka, peukaloinen, puukiipijä
MUITA LAJEJA Teeri, harmaapäätikka, palokärki, pikkusieppo,

kuhankeittäjä

Autopaikka
N 6794219 E 433887 ja N 61° 16,595´ E 25° 46,011´
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