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Pesäkallion alue on Lahden pohjoisimpia luonnonsuojelualueita ja 
monimuotoisuudessaan yksi mielenkiintoisimpia. Alue tunnetaan niin 
korkeista kallioistaan, komeasta puustostaan, suoalueistaan kuin 
monipuolisesta linnustostaankin. Vuoden 2013 lopulla Pesäkallion 
vuonna 1989 rauhoitettua luonnonsuojelualuetta laajennettiin mer-
kittävästi, liki 200 hehtaariin. Aikaisemman, 71 hehtaarin Natura 
2000 -alueen lisäksi rauhoitettiin yhteensä 127 hehtaarin monimuo-
toiset luontoalueet. 

Pesäkallion Natura-alueen eteläpuoliset metsät ovat erityisen 
merkittäviä lehtojen suojelun kannalta. Lehtoja on Merrasjärven ym-
päristössä yhteensä 12 hehtaaria. Pesäkallion Natura-alueen ete-
läpuoliset metsät ovat myös merkittäviä vanhojen luonnonmetsien 
suojelun kannalta. Luonnonmetsää on Merrasjärven ympäristössä 
yhteensä 37 hehtaaria. Pinta-ala on lähes 80 prosenttia Pesäkallion 
Natura-alueella sijaitsevien, luonnonmetsiksi luokiteltavien metsien 
määrästä.

Natura-alueen pohjoispuoli on puustoisten soiden aluetta. Pohjoi-
sessa on seitsemän ja etelässä kolme eri luontotyyppistä suota, joi-
den yhteispinta-ala on 12 hehtaaria. Luonnontila ja edustavuus ovat 
sielläkin hyvää tasoa. Kymmeneen suokohteeseen sisältyy useita 
uhanalaisia suoluontotyyppejä. Suojelun laajentaminen Pesäkallion 
luonnonsuojelualueen pohjois- ja eteläpuolelle kasvatti suojeltujen 
puustoisten soiden määrän neljästä runsaaseen 15 hehtaariin. 

Pesäkallion uusi rauhoitusalue koostuu kahdesta osasta, joista 
toinen rajoittuu pohjoisesta ja toinen etelästä aiemmin rauhoitettuun 
Pesäkallion luonnonsuojelualueeseen. Eteläistä, Merrasjärven ym-
päristöön sijoittuvaa aluetta luonnehtivat pienpiirteisesti vaihtelevat 
pinnanmuodot sekä melko suuret korkeuserot. Sen metsät ovat vaih-
televia, runsaiden haapojen rinnelehdoista ja rantametsistä kuusi-

valtaisiin sekametsiin ja kuusten ja mäntyjen hallitsemiin havumetsiin. 
Pohjoisella, pienemmällä alueella tapaat noin neljän hehtaarin laa-
juisen, parikymmentä metriä ympäristöstään kohoavan kalliomäen 
metsäisine moreenirinteineen ja suotyvineen. Alueesta suurin osa on 
männikkö- ja kangasmetsää, mutta sitä luonnehtivat myös avokalliot 
ja pienet, mäkien välisten notkojen karut rämeet ja korvet.

Pesäkallion metsissä esiintyy Natura-alueen suojeltaviin lintula-
jeihin kuuluvat palokärki, pyy ja pikkusieppo, mutta tarkka havain-
noija voi tavata myös mm. kultarinnan ja idänuunilinnun. Vanhojen 
ja varttuneiden metsien vuoksi Pesäkallion lähimetsillä on suuri mer-
kitys myös vanhojen luonnonmetsien eliöille. Luonnonsuojelualueen 
laajennus Merrasjärven eteläpuolelle kasvatti suojeltujen lehto-
jen pinta-alan yli kaksinkertaiseksi. Samalla suojelluksi tuli entistä 
useampia lehtokasvillisuustyyppejä ja uhanalaisten lehtokasvien 
esiintymiä. 

PESÄKALLION luonnonsuojelualue

•	 Pesäkallion vanha, vuonna 1989 suojeltu alue 71 hehtaaria 
(Natura 2000 -alueeksi 2004).

•	 Vuonna 2013 suojeltiin kaksi uutta aluetta, yhteispinta-alal-
taan 127 hehtaaria.

•	 Uudet alueet sijaitsevat vanhan suojelualueen pohjoispuolella, 
Hollolan kunnanrajaan rajautuvana metsä- ja suoalueena 
sekä eteläpuolella, Merrasjärven etelä- ja itärantoina ja 
Pesäkallion laajana kallioselänteen länsiosana.

•	 Natura-alueen halki kulkee monipuolinen luontopolku pitkos-
puineen, minkä lisäksi Pesäkallion seudulla on mainiot retkei-
ly- ja ulkoilumahdollisuudet sekä kesällä että talvella.

•	 Lisätietoja	www.lahdenseudunluonto.fi

Tutustu Pesäkallion laajentuneeseen luonnonsuojelualueeseen! 


