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Kuva: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

sallaajärven aarnialue
ja luontopolku
Opetuskäyttö
Rauhoitettu aarnialue, vanha metsä, metsätyypit, metsänhoito,
jääkauden jäljet, myrskyn vaikutukset.

Kuvaus
Polku sijaitsee Sallaajärven aarnialueella vuonna 1989 perustetulla 25 ha:n laajuisella luonnonsuojelualueella. Polku kiertää
1,6 kilometrin pituisena vastapäivään suojelualueen ulkolaitojen tuntumassa esitellen alueen ominais- ja erityispiirteitä.

rastitaulut
1. 	Sorakuoppa
2. 	Istutusmetsä
3. 	Siperianlillukka
4.
Hirvipolku
5. 	Koivuaho
6. 	Kellarikuusikko
7.
Havumetsä
8. 	Saniaispuro
9.
Jääkausi
10. 	Muurahaiskeko
11.
Haapa
12. 	Korven sammalia
13.
Koivikko

Alueen luonnossa on paikoin lehtomaisia piirteitä, ja kasveista voi löytää mm. lähdetähtimön, yövilkan tai pussikämmekän.
Kasvilajiston erikoisuuksia ovat mm. uhanalainen siperianlillukka. Alueella voi tavata myös vanhan luonnonmetsän lintulajeja.
Polku ylittää kolmessa kohdin kauniin solisevan saniaispuron.
Alueen kangasmetsästä 80 % on mustikkatyypin metsää, jossa
valtapuustona ovat yli 100-vuotiaat kuusikot. Polun varrella on
istutettua mänty- ja koivumetsää, koivuaho, saniaispuro, korpipainanteita ja pienen sorakuopan jäänteet. Elokuussa 2010 Veera-myrsky kaatoi luontopolun varrella paljon puita. Puusto on
raivattu polun päältä pois ja rikkoontunut silta on korjattu. Polku on jälleen kulkukelpoinen. Kaatuneet puut jäävät metsään
tarjoamaan kasvualustaa monimuotoiselle lahopuusta riippuvaiselle eliölajistolle.

Opasteet. materiaalit ja retkipalvelut
Luontopolku on merkitty keltaisin nauhoin ja nuolimerkein. Polun muutamat kosteikkokohdat on varustettu pitkospuin, joten reitin kiertäminen on kuivalla kelillä mahdollista ilman kumisaappaita.
Aarnialueelle löytää lähtemällä kaupungista Keskussairaalan
mäeltä Ronsuntaipaleentietä lounaaseen kohti Muuramen Isolahtea. Noin kuuden kilometrin matkan jälkeen tiestä erkanee
hiekkatie oikealle kohti Ruokepuolista. Taka-Keljontien varrella oikealla puolella 800 metrin päässä näkyvät aarnialueen rajamerkit ja luontopolkuviitta.
Polun ja suojelualueen opastaulu on tiestä noin 50 metrin päässä maakuntaurana käytettävän kärrytien varressa. Samoilla
kohdin tien vasemmalla puolella on Sallaajärven palvelukodille osoittava tienviitta. Polun varrella on 13 rastitaulua. Jyväskylän kaupungin ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja sen
sivuilta löytyy luontopolun kartta. Aarnialuetta ja luontopolkua
esitteleviä vihkosia on saatavissa Jyväskylän kaupungin ympäristövirastosta.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi> luontopolut> Sallaajärvi
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Sallaajärvi
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