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PESÄKALLION
LUONNONSUOJELUALUE

Sydämensuo

GOLFKENTTÄ

Aidasmäki

OHJEITA LUONNONSUOJELUALUEELLA
LIIKKUVALLE:

GOLFKENTTÄ

Luonnonsuojelualueella ei päde kaikki
jokamiehenoikeudet, joten kuljethan vain
merkityillä poluilla, etkä kerää kasveja.

Pesärinne

Luontoon ei saa jättää roskia.

Halkaronmaa

Sateen jälkeen kulkureitit saattavat olla liukkaita.
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Vääksyn

Luontopolulla ei ole talvikunnossapitoa.

Va
nh

atie

TANSSILAVA

P

k
Väylä

Koirat tulee pitää hihnassa.

www.lahdenseudunluonto.fi
www.lahti.fi

Hepolammin

Pesäkallion maasto on yksi Lahden luontopolkujen
vaativimmista, ja varsinkin kallioilla ja jyrkänteillä
tulee olla varovainen. Onnistunut luontoretki
edellyttää riittävästi aikaa ja soveltuvat jalkineet,
kuten saappaat, koska polku kulkee myös soisessa
maastossa.

Tervamäki

Uimapaikka

Lahden Pesäkallion luonnonsuojelualue sijaitsee
kaupungin pohjoisosassa lähellä Merrasjärveä.
Tutustumisen alueeseen voi aloittaa esimerkiksi
Merrasjärven pohjoispään uimarannan pysäköintialueelta, josta matka jatkuu retkeilytielle ja luonnonsuojelualueen luontopolulle.

Polku on noin 5,5 kilometrin pituinen
ja se on merkitty maastoon keltaisin
maaliopastein.

Pysäköintialue

Merrasjärvi

Puusuo

Pesäkallio

Sa

e
nti
o
v Levelä

PESÄKALLION
LUONNONSUOJELUALUE

pesäkallion
luonnonsuojelualue
Pesäkallio on tunnettu korkeista
kallioistaan, suoalueistaan ja
monipuolisesta linnustostaan.
Monimuotoisuudessaan Pesäkallio on
yksi mielenkiintoisimmista luontoalueista
Lahdessa. Alueesta suojeltiin 70 hehtaaria
1989 ja luonnonsuojelualuetta laajennettiin
200 hehtaariin vuonna 2013. Pesäkallio on
osa Natura 2000 -luonnonsuojelualuetta.

PUUSTOISTEN SOIDEN ALUE
Pesäkallion pohjoisosa on puistoisten soiden aluetta,
jossa on useita uhanalaisia suoluontotyyppejä. Pohjoispuolella on seitsemän ja eteläisellä puolella kolme eri
tyyppistä suota. Soiden yhteispinta-ala on 12 hehtaaria.
Linnut, eliöstö ja kasvillisuus
Pesäkallion metsissä esiintyy mm. palokärki, pyy ja
pikkusieppo – tarkka havainnoija voi bongata myös
idänuunilinnun.

MONIMUOTOINEN METSIEN JA LEHTOJEN ALUE
Luonnonsuojelualueen eteläpuoliset metsät ovat
erityisen merkittäviä lehtojen suojelun kannalta. Aluetta
luonnehtivat pienipiirteisesti vaihtelevat pinnanmuodot
sekä melko suuret korkeuserot. Metsät ovat vaihtelevia,
runsaiden haapojen rinnelehdoista ja rantametsistä
kuusivaltaisiin sekametsiin sekä kuusten ja mäntyjen
hallitsemiin havumetsiin.
Pohjoisella alueella on noin neljän hehtaarin laajuinen
ympäristöstään parikymmentä metriä kohoava kalliomäki
metsäisine moreenirinteineen ja suotyvineen. Alueesta
suurin osa on männikkö- ja kangasmetsää, sitä
luonnehtivat myös avokalliot ja pienet mäkien välisten
notkojen karut rämeet ja korvet. Merrasjärven
ympäristössä on luonnonmetsää yhteensä 37 hehtaaria.

Pesäkallion maasto on
yksi Lahden luontopolkujen
vaativimmista. Varsinkin
kallioilla ja jyrkänteillä tulee
olla varovainen.

Pesäkallion metsät tarjoavat hyvät
elinolosuhteet vanhojen luonnonmetsien
eliöille.
Alueella on suojeltuna useita
uhanalaisia luontotyyppialueita.

SALPAUSSELKÄ GEOPARK -KOHDE
Pesäkallion luonnonsuojelualue on yksi Lahden
kaupungin Salpausselkä Geopark -kohteista. Alueen
kallioperä on pääasiassa lähes kaksi miljardia vuotta
vanhaa kiillegneissiä. Tämä kivilaji on muodostunut alun
perin muinaisen meren pohjaan kerrostuneesta hiekasta
ja savesta. Pesäkallion eteläisellä jyrkänteellä on todennäköisesti mannerjäätikön sulamisvesien kuluttama
katosmainen muodostelma.

