ASIKKALA
Vähäpään kosteikko ja Pitkäkallion metsä
Asikkalan Vedentaustan kylän itäpuolella
on alue, joka koostuu Vähäpään kosteikosta, laajasta metsäalueesta ja Pyhäjärven
pohjoisosan rannoista. Erinomaisen linnustonsa vuoksi paikka on ollut retkikohteena
kauan. Viime vuosisadan lopulla se oli miltei kaikkien lintuharrastajien vakiopaikkoja.
Sittemmin maiseman ja kosteikon umpeenkasvu on vähentänyt lintujen määrää ja
paikalla vieraillaan vähän. Kuitenkin retket
siellä ovat edelleen mieleenpainuvia.

M

etsä on suurelta osin metsätalousmaata,
vain Pitkäkallion suojeltu Natura-metsä tekee poikkeuksen. Metsätyypit vaihtelevat
kalliomänniköistä tiheisiin tuomilehtoihin. Suojelualueella on säilynyt muutama komeiden haapojen
reunustama metsäniitty.
Pyhäjärven Sulunpohja on laajasti ruovikoitunut.
Lahden lintujen runsaus paljastuu kevään ja alkukesän öinä ja varhaisaamuina laulukauden ollessa parhaimmillaan. Avovedessä uiskentelevat sorsalinnut,
uikut ja kuikat.
Kuuluisa Vähäpää on noin 40 hehtaarin kosteikko, joka on kuroutunut Pyhäjärven lahdesta. Rantaa
reunustaa koivujen ja pajujen vyöhyke. Sisemmällä
ruovikkojen keskeltä löytyy luhtaa ja hieman avovesialueita, joita ei tosin mistään pisteestä näe. Lintuha-
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vainnot ovatkin miltei kokonaan kuuloaistin varassa.
Vähäpää on lintukosteikkona heikentynyt umpeenkasvun seurauksena. Arvon palauttamiseksi tarvittaisiin kunnostustoimia.

Linnusto
Lyhyelläkin metsäretkellä huomaa, että on saavuttu
eräälle alueemme parhaista paikoista. Metsien tyypit
ja ikärakenne ovat monipuolisia, minkä ansiosta lajien määrä on suuri. Keväällä pikkusieppoja kuunnellessa voi huomata pöllön tuijotuksen oksalla, puunrunkoa voi naputella mikä tahansa tikkalajeistamme.
Rehevissä metsänosissa ja -reunoissa kuulee kerttujen, sirittäjien ja kultarintojen konsertin.
Rannan lähettyvillä kannattaa pysähtyä. Ruovikon
kätköissä ja rantapensaissa laulavat lukuisat ruokokerttuset, rytikerttusia ja joskus rastaskerttunen.
Luhtakana osallistuu konserttiin vähemmän musikaalisilla säkeillään. Laulajista satakielet, viitakerttuset ja sirkkalinnut ovat vuosittaisia. Kurkien ja kuikkien alkuvoimaiset huudot kuuluvat samoin alueen
äänimaisemaan.

Retkeily
Alueelle menoa haittaavat talot ja mökit. Yksi suositeltava vaihtoehto on jättää auto kartalla osoitettuun
läntiseen autopaikkaan ja kävellä Rekola-nimiselle ti-
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lalle menevää heinittynyttä tietä parisataa metriä, jonka jälkeen suunnataan vasemmalle metsään. Appolan
alueella pääsee hyvin Vähäpään lehtoihin ja rannalle. Metsissä ja rannoilla ei ole polkuja ja maastossa
on paikoin hankalaa liikkua. Vähäpään havainnointiin sopii myös hyvin itäreunan niemeke, jonne kuljetaan pellon reunaa ja metsikön halki. Pyhäjärven Sulunpohja ja Vähäpään eteläpää näkyvät ja kuuluvat
parhaiten pieneltä sillalta tai pohjukan itärannalta.

Urajärventielle ja jatketaan 2,5 km Kopsuontien risteykseen.
Heinolasta reitti kulkee ensin moottoritietä (E75)
tai vanhaa Viitostietä (140) Vierumäelle, jossa suunnataan Vääksyyn
johtavalle tielle ja
edelleen Kopsuontielle.

Saapumisohje

Luhtakana. SS

Sulunpohjan kohdalle on Vääksystä matkaa 26 km,
Lahdesta 44,5 km Loukkuharjun kautta ja Heinolasta 49 km. Pohjoisen suunnasta Kalkkisten kylästä kilometrejä kertyy runsaat 8. Vääksystä lähdetään Vierumäelle johtavaa Anianpellontietä–Urajärventietä
(313), jolta käännytään 6,5 km:n jälkeen pohjoiseen
menevälle Kopsuontielle (3132). Tätä ajetaan runsaat
19,5 km ja käännytään länteen Pyhäjärventielle. Lähin havaintopaikka Sulunpohja on tien vieressä 1,9
km:n päässä.
Lahdesta tullaan vt 24:ää ja käännytään Asikkalan Vehkoon peltojen jälkeen oikealle Vehkoontielle,
jota ajetaan 1,5 km Salpausselän päälle Loukkuharjuun. Täällä käännytään oikealle Anianpellontielle–

TYYPPILAJIT KOSTEIKOT laulujoutsen, kaulushaikara, luhtakana, kurki, taivaanvuohi, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, rytikerttunen, rastaskerttunen, punavarpunen METSÄT teeri, metso, lehtopöllö, viirupöllö, helmipöllö, harmaapäätikka, pikkutikka, kultarinta,
pikkusieppo, kuhankeittäjä
HARVINAISUUKSIA Pikkuhuitti, rastaskerttunen, viiksitimali

Autopaikat
Itäinen: N 6791346 E 429140 ja N 61° 14,998’ ja E 25° 40,764’
Keskimmäinen: N 6791573 E 429722 ja N 61° 15,127’ E 25° 41,411’
Läntinen: N 6791245 E 428676 ja N 61° 14,939’ ja E 25° 40,249’
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