SYSMÄ
PK

Kammiovuori
Päijät-Häme kurkottuu Sysmässä pohjoisen
Päijänteen vuorimaan alueelle, jossa kohoaa
Kammiovuori aivan maakunnan rajoilla.
Retkeily komeassa maisemassa on melkein
kuin pikakäynti Kuusamon vaaroilla.

K

ammiovuorella suuret korkeuserot ja rinteiden jyrkkyys tuovat maisemaan sellaista jylhyyttä, jota ei muualla maakunnassa näe ja
koe. Vuoren huippu nousee läheisen Päijänteen Kammiolahden pinnasta yli 140 metriä korkeammalle.
Vaikuttavimmat näkymät avautuvat huipun pohjoispuolella olevien jyrkänteiden reunalta, missä korkeuserot pääsevät oikeuksiinsa.
Kammiovuoren länsirinteen juurella on rehevä lehtolaakso, huipulle menevän polun alkupäätä reunustaa puolestaan mielenkiintoinen kuiva lehto, jonka
jälkeen metsät muuttuvat erityyppisiksi kankaiksi. Läntinen rinteen yläosa on varsin karua kalliomaastoa, pääosa länsirinteestä on jyrkkänä ja kivisenä erittäin vaikeakulkuinen. Linnustoltaan parhaat
ylhäällä sijaitsevat metsät ovat itärinteellä polkulenkin varressa, missä on kuusivaltaisia kangasmetsiä ja
lehtoa.
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Linnusto
Kammiovuorella patikointi kannattaa jo pelkän
maiseman vuoksi, mutta etenkin keväällä ja alkukesällä monipuolinen metsälinnusto tuo retkeen oman
mielenkiintonsa.
Kammiovuori varmistettiin MAALI-kartoituksessa tärkeäksi metsälintujen pesimäalueeksi, mutta edelleen muiden Päijät-Hämeen pohjoisilla
reuna-alueilla sijaitsevien lintupaikkojen tapaan linnusto tunnetaan huonosti verrattuna maakunnan
eteläosien linturetkikohteisiin.
Monet vanha metsän linnut viihtyvät Kammiovuorella ja lehtolajit pitävät huolen, että ääntä riittää kevätkesän aamuina. Lintutiheys on suurin alamaiden lehdoissa, joissa on parhaat mahdollisuudet
kuulla ja nähdä kerttulintuja, pikkusieppoja ja peukaloisia. Kammiovuoren tyyppilintuihin kuuluva idänuunilintu suosii etenkin kuusivaltaisia rinnemetsiä. Vanhan metsän lajeista myös metso ja
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pohjantikka osuvat hyvällä onnella kulkijan reitille.
Kammiovuorelle voi kuulla kovasti vähentyneen kuhankeittäjän vihellyksen alamaiden järvenrannoilta.

Retkeily
Polku Kammiovuoren huipulle lähtee parkkipaikalta.
Suositeltavin on merkitty lenkki, joka vie alueen metsätyyppien läpi ja läheltä parhaita lintumetsiä. Lenkin pituus on 3,9 km. Huipun eteläpuolella on laavu,
jonne on viitoitus. Jos mielii nuotion tekoon, polttopuut on tuotava itse.
Kammiovuoren rehevien metsien lajit tavoittaa kävelemällä parkkipaikalta Nutturintietä pohjoiseen
Tie kulkee vuoren länsipuolella laakson suuntaisesti
noin 70 m:n etäisyydellä laakson pohjasta, joten tielle kuulee ja usein näkeekin huomattavan osan lehdon
linnuista. Kulkua kannattaa jatkaa ainakin puolisen
kilometriä kohtaan, jossa tie kääntyy kohti purolaaksoa ja ylittää sen. Jos haluaa perehtyä alueeseen tarkemmin, voi jatkaa tietä eteenpäin ja kääntyä joko
pohjoiseen Nutturinniemeä kohti tai lounaaseen Kotovuoren–Pirinkorven alueelle, jotka kuuluvat myös
MAALI-alueeseen.
Saapumisohje
Kammiovuori sijaitsee vain parin km:n päässä Sysmän kuntarajan pohjoisimmasta pisteestä. Kuntakeskuksessa käännytään Sysmäntieltä (410) Särki-

lahdentielle/Luhangantielle (612), jota ajetaan noin
25 km Vintturintien risteykseen. Vintturintieltä kääntyy pohjoiseen Jalaanjärven itärannan lähellä kulkeva
Nutturintie, jonka varressa on Kammiovuoren merkitty pysäköintipaikka.
Sysmän keskusta–Kammiovuori -välillä pysähdykset Korkeasaarensalmella, Riuttavuoren kohdalla
rannassa ja Samaansalmella voivat olla antoisia. Paikoista on laajoja näkymiä järvenselille ja salmien kevätsuliin pysähtyy vesilintuja.

Pikkusieppo. PK
TYYPPILINTUJA Pyy, harmaapäätikka, palokärki, pohjantikka, peukaloinen, idänuunilintu, pikkusieppo
MUITA LAJEJA Metso, mehiläishaukka, varpuspöllö, viirupöllö, kehrääjä, käenpiika, kuhankeittäjä

Autopaikka
N 6840426 E 430663 ja N 61° 41,444 E 25° 41,364
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