Jyväskylän seutukunta
Kuva: Pastorin blogi
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kangasvuoren luontopolku
Opetuskäyttö
Metsätyypit, puulajit, metsätalous, kallioluonto, suoluonto, jääkausi, kaavoitus, vedenotto.

Kuvaus
Noin 3 km:n pituinen luontopolku kiertää Kangasvuoren ja
Huhtasuon asuinalueita reunustavan vuorimaaston ympäristössä. Polkumaasto on pääosin metsäistä, ja talousmetsäkäytön
jäljet ovat selvät. Metsähakkuiden jäljet näkyvät eri-ikäisenä taimikkona, mutta varttuneempaakin metsää löytyy. Kuviokohtaista lisätietoa metsän iästä, puulajeista ja hoidosta löytyy kaupungin metsäsuunnitelmasta.
Luontopolun opastaulut tutustuttavat kulkijan metsäluontoon.
Vaihtelua reitille tuo pienen suolammen mielenkiintoinen maailma. Vuorilampi on pieni rauhoitettu kirkasvetinen avararantainen suolampi. Vastapainoksi löytyy liito-oravan elinpiiriksi tiedetty sekametsä ja vaikuttava näköalakallio.
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Virkistysalue kaavoissa
Metsän tyyppejä 		
Uhanalainen eliöstö
Graniitti 		
Hakkuita ja jättöpuita
Jään kyydissä 		
Suolampi 		
Mäntytaimikko 		

9. Muurahainen – pistiäinen
10. Pitkospuut
11. Maisemia		
12. Kuusikko
13. Lehmus – jalopuu
14. Ilman vettä ei elämää
15. Lehtimetsä, havumetsä
16. Metsästä kaupunkiin

Kangasvuoren huipulla on 30 m korkea vesitorni. Tornin painepiiri eli alue, jolle vettä jaetaan, kattaa Kangasvuoren alueen lisäksi Seppälänkankaan, Kangaslammen, Sulun, Huhtasuon ja
Pupuhuhdan. Säiliön tilavuus on 2000 kuutiometriä. Määrä riittää ao. alueen tarpeeseen noin puoleksi vuorokaudeksi. Vesitornille pääsee Kangasvuoren pohjoisrinnettä nousevaa tietä pitkin. Auto on kuitenkin jätettävä kauemmaksi, sillä tien alkupää
on suljettu kettingillä. Alueella risteilee runsaasti kuntoratoja.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun lähtöpiste opastauluineen on Huhtasuon koulun kaakkoispuoleisessa metsikössä ulkoilureitin tuntumassa, hiihtoladuista kertovan taulun takana. Keskustasta Huhtasuon koululle pääsee busseilla nro 10, 12 ja 25.
Reitin varrella on 16 rastitaulua. Jyväskylän kaupungin ympäristötoimi vastaa polun ylläpidosta, ja internetsivuilla on luontopolun kartta. Alueella on geokätkö.
Kangasvuoren luontopolku sijaitsee samalla suunnalla kuin Aittovuoren luontopolku. Etäisyyttä polkujen välillä on vain 1,5
km, mikä tarjoaa kiinnostuneelle mahdollisuuden pitempäänkin luontoretkeen. Talvisin alue on Vaajakoskelta Leppävedelle
ulottuvan latuverkoston varrella. Luokitukseltaan keskivaikeat 3
km ja 5 km kilpaladut täyttävät kansallisen tason vaatimukset.
Huhtasuon liikuntapuisto on vuoden ympäri aktiivisessa käytössä.

Saavutettavuus ja varusteet
Maastokelpoiset jalkineet ovat tarpeen. Märällä kelillä kallioilla
voi olla liukasta. Polku ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Lähteet
Jyväskylän kaupunki> kaupunkirakennepalvelut> ympäristötoimi
Luontoretkelle Keski-Suomeen> Jyväskylä> Kangasvuori
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