ÄÄnekosken seutukunta

retkikohteet_konnevedella/vesanterin_polvi

Kuva: http://peda.net/veraja/konnevesi/kolurit/

k
o
n
n
e
v
e
s
i

Konneveden metsäpolku
Opetuskäyttö
Honkaneva on Natura 2000 -kohde. Metsäluonto ja ekologia,
suunnistus, kasvituntemuksen kerryttäminen, patikointi, hiihto.

Kuvaus
Metsäpolku kulkee noin seitsemän kilometrin matkan kirkonkylältä Honkanevalle ja Lapunjoen varteen. Lähimaastossa kiertelee myös noin 3 km:n pituinen oikopolku. Reitillä on kaikkiaan
22 opastaulua, jotka tutustuttavat kulkijaa alueen luontoon.
Reitin varrella on ns. Vesanterin polvi, joka jyrkkänä mutkana
Lapunjoessa on entisaikoina ollut hankala paikka puunuiton
kannalta. Vesanterinpolvessa on laavu pienen nyppylän päällä,
ja ympärillä on Honkanevan metsäinen suo. Kesäisin laavulle on
helppo myös tulla veneellä Liesvedeltä Lapunjokea pitkin. Talvisin laavulla pysähtyvät hiihtäjät, jotka kulkevat sinne Lapunjoen jäätä pitkin 69-tieltä tai Liesvedeltä tai sitten Lapunjärveltä jokivartta pitkin.
Honkanevan Natura-alue on metsäpeitteinen sisäsuomalainen
luonnontilaisuudeltaan arvokas keidassuo, jonka läpi virtaa joki.
Pääsuotyypit ovat isovarpu- ja tupasvillaräme, reunoilla on hieman korpityyppejä, mm. metsäkorte-, ruoho- ja heinäkorpea.
Joen rannoilla kasvaa pitkin matkaa reheviä kurjenmiekkakasvustoja. Linnusto on pääasiassa metsälajistoa, mm. riistalintuja.
Lintudirektiivilajeja ovat liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy
ja viirupöllö. Alueella esiintyy myös pohjansirkkua. Honkaneva
toimii koulujen ja yliopiston opetuskohteena.

Opasteet ja retkeily
Märällä kelillä kannattaa laittaa saappaat jalkaan, muuten tukevat lenkkarit tai maastokengät.
Polun kiertämiseen on hyvä varata aikaa noin puoli päivää. Reitin varrella on nuotiopaikka ja pari levähdyspaikkaa. Laavu on
polun länsipäässä Vesanterin Polvessa Lapunjoen mutkassa.
Laavulla on melkein aina puita ja se on päällystetty punaisella
pehmusteella. Liikenteen äänet 69-tieltä vähän latistavat tunnelmaa. Vesipaikkaa ei ole, mutta Lapunjoki on tummavetinen,
melko puhdas ja vesi keitettynä juotavaa.

Saavutettavuus
Polulle pääsee kirkonkylän länsilaidalla sijaitsevan kotiseutumuseon piha-alueelta. Lähtöpaikalle pääsee kääntymällä kirkonkylän läpi kulkevalta kantatie 69 -tieltä Työväentalon nurkalta Lahdenkyläntielle, jota ajetaan n. 200 m ja käännytään
oikealle museon pihaan. Metsäpolun karttoja saa museolta tai
kunnan neuvonnasta. Valitsemalla 7 kosken matkailusivujen infokarttaan reitit/hiihtoladut saa näkyviin koko metsäpolun reitin.
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