Kuvat: Eija Syrjälä
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kanavuoren luontopolku
Opetuskäyttö
Kallioluonto, maisemat, Natura 2000 -kohde, Naissaari kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde.

Kuvaus
Jyrkkäseinäinen, paljaskallioinen Kanavuori edustaa tyypillistä
Pohjois-Päijänteen vuorimaisemaa. Se kohoaa Vaajakosken itärannalla lähes 200 metrin korkeuteen tarjoten hienot näkymät
Päijänteelle ja Leppävedelle.
Geomorfologisesti Kanavuori on monipuolinen alue. Vuoren
länsilaidassa on lähes kilometrin pituinen, jopa 50 m korkea kallioseinämä, sekä jyrkästi länsi-luoteispuolella viettävä, hyvin aurinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. Seinämä
kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikaltevakin. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. Arvokkainta on kalliokasvillisuus, joissa on harvinaisiakin lajeja.
Kanavuori ja sen pohjoispuolinen Koskenvuori ovat Euroopan
Unionin Natura 2000 -ohjelman suojelukohteita. Maat ovat valtion omistuksessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa Metsähallitus.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun lähtöpiste on Saltunlahden rannalla, uimarannan eteläpuolella, minne pääsee Naissaaren kautta, jossa on iso parkkipaikka. Sijaintikartta. Kanavuoren maat ovat valtion omistuksessa, ja luontopolun ylläpidosta vastaa Metsähallitus.
Vuorelle johtavan luontopolun alkumatka on rankkaa kiipeämistä portaita ja rinnettä pitkin, mutta lakialueella polkumaasto
on kohtalaisen helppokulkuista kalliomaastoa. Polun (3,7 km)
kiertämiseen kuluu 2-3 tuntia. Polun voi kiertää myös osittain
seuraamalla rastin 12 opasteita Etu-Kanavuorentielle.
Luontopolun kartta löytyy Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta. Oranssit maalinuolet ja suuntaviitat pitävät
kulkijan polulla. Maasto on kulutusaltista, kuivaa ja kallioista ja
osin vaikeakulkuista. Kaltevat kalliorinteet ovat märkinä ja jäisinä liukkaita. Suositellaan kumisaappaita, kuivalla kelillä lenkkijalkineita.
Reittiin voi yhdistää Naissaaresta alkavan ns. Saltunlahden lenkin, 3,5 km. Naissaari on sahayhdyskunnan tyyssija, jossa on
paljon historiaa ja nähtävyyksiä, mm. Vaajakoski, Keitele-Päijänne-kanavasulku, Wanha Woimala, nykyinen voimalaitos, kalaportaat ja uimaranta.
Lähteet
Jyväskylän kaupungin sivujen luontopolkuesittely ja kartta
Sijaintikartta ja ulkoilualue
Natura-kohteen kuvaus
rastitaulut
1. Rinteenaluslehto			
2. Kallioperä ja kalliokasvit		
3. Metsäpalo			
4. Jääkausi ja silokallio		
5. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
6. Rantarakentaminen ja rantojensuojelu
7. Hirvi (sarvityypit)			
8. Metsän uudistaminen – sukkessio
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9. Vaajakoski ennen ja nyt
10. Kelopuu – kolopuu
11. Siirtolohkare
12. Sienimetsä
13. Ekosysteemi – hajottajat
14. Rapautuminen
15. Ihminen ja luonto
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