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KiihKovuoren PeiKonPesä
opetuskäyttö
Kivinen ja puustoinen vuori, näköalat Kivijärvelle, puolukkatyypin 
metsä, kalliomurroksia ja liikahtelua, luola ja siirtolohkareikko, vi-
sakoivua. Pururata.

Kuvaus
Parin kilometrin patikkaretki Peikonpesälle alkaa vartiolinnalta. 
Kiihkovuoren lakialueella on siirtolohkareita. Kiihkovuori on kivi-
nen, kauttaaltaan puustoinen kallioalue. Peikonpesä on erikoinen, 
kallion murroksina ja liikahteluina syntynyt mutkikas luola, joka an-
tautuu vain pienehkölle konttaajalle. Luolan lippa peittää n. 6 ne-
liötä ja kulkuaukon mitat ovat 1 x 1,5 m. vesi pääsee kallion hal-
keamista luolaan. Korkean kallion päällä kasvavasta männystä 
näkyi entisaikaan Kivijärven kirkko.

Alueen kasvillisuus on pääosin tyypillistä, melko vähälajista, valoi-
saa, puolukkatyypin männikköä. sekapuuna on vähän koivua, pen-
saskerroksessa harvalti pihlajaa ja katajaa. Kenttäkerroksen varvut 
ovat puolukka, variksenmarja, kanerva ja mustikka, kosteissa pai-
nanteissa on vähän suopursua ja juolukkaa. Pohjalta löytyvät seinä- 
ja kerrossammal ja tavalliset poronjäkälät. Männynrunkojen yleisin 
jäkälä on sormipaisukarve, ja kivillä on mm. näyttävää kiventieraa. 
Länsirinteellä on tiheähkö, varttunut mustikkatyypin kuusikko, jon-
ka lieve yltää lakialueen ja  Peikonpesän väliin. Aluskasvillisuus on 
melko vähäistä. Tyypillisiä lajeja karhunsammalikolla ovat katin-
lieko, lillukka, vanamo ja nahkajäkälä, kivipaasilla on harvaksel-
taan kallioimarretta. Pururadan ja sähkölinjan välissä alarinteessä 
on useita mukura(visa)mäntyjä, yleisintä männyn lukuisista erikois-
muodoista. 

Peikonpesää on epäilty esi-isiemme vainojen ajan piilopirtiksi. 
Myöhempinä aikoina paikallisten ojalan poikien kerrotaan ryömi-
neen luolaan yöksi. Toinen poika oli nähnyt unen, jossa oli sanottu 
”Jos oisit männä vielä eimmäks, nii sinne oisit jeännä”.

opasteet ja retkipalvelut 
Alueella on pururata ja muutamia polkuja. suositellaan eväsretkei-
lyä ilman tulta.

saavutettavuus ja varusteet
Kiihkovuori sijaitsee kirkonkylän länsipuolella. etelä- ja itärinteet 
ovat loivahkot, pohjoisessa on jyrkempää. Länsirinne on jyrkin ja 
louhikkoisin. hyvät retkeilykengät ovat tarpeen. Kartta.

Lähteet
sirkka Leppänen-Peltola (toim.): Luonnonnähtävyyksiä Kannon-
koskella 
Kannonkosken kunta, matkailu
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2562997&y=6986059&srs=&text=Peikonpes%C3%A4&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://www.kannonkoski.fi/fi/matkailu/kannonkosken_luontokohteet/?id=154

