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Kuvat: http://www.luontoon.fi

JÄmsän seutukunta

Isojärven kansallispuisto
Opetuskäyttö
Luonnonhistoria, retkeily, luontoaktiviteetit, majava, luontopolut, savottahistoria, metsien käyttö sotakorvauksina, kulttuurimaisema.

Kuvaus
Metsähallitus ylläpitää 20 neliökilometrin laajuista kansallispuistoa Kuhmoisten luoteisosassa. Kansallispuisto soveltuu
hyvin päivän tai parin patikkaretkikohteeksi. Kansallispuiston
ydinosa on Isojärven eteläpuolinen yhtenäinen maa-alue. Lisäksi kansallispuistoon kuuluu yli 20 Isojärven saarta sekä hajanaisia maa-alueita järven pohjoisrannalta.
Isojärven kansallispuisto on pieni erämainen alue, jossa vaihtelevat järvi- ja metsämaisemat. Korkeat mäet jyrkänteineen ja
kapeat murroslaaksot tekevät maisemasta ainutlaatuisen ja paikoin vaikeakulkuisen. Kulkija tapaa lakkapäisiä mäntyjä, pylväskuusia, siirtolohkareita, lampia, puroja sekä merkkejä entisestä
asumisesta, viljelystä ja metsien käytöstä. Kasvillisuus on paikoin lehtomaisen rehevää. Linnustoon kuuluu vanhojen metsien lajeja. Puistossa voi kohdata myös majavan, saukon tai ilveksen.
Kansallispuiston metsissä näkyvät sotakorvauksien maksamisen jäljet. Koskemattomimpana ovat säilyneet metsät Lortikan- ja Vahterinvuorella sekä Kuorejärven ja Hevosjärven pohjoispuolisilla alueilla. Alueella on riehunut mm. nauriskaskesta
alkunsa saanut iso metsäpalo 1850-luvulla.
Alueella on polkuja yli 30 km. Tukikohtina toimivat Heretyn ja
Lortikan savottakämpät, joista Lortikka sopii leirikoulumajoitukseen. Puistossa on kaksi opastettua luontopolkua. Heretyn
luontopolulla, 3,5 km, voi tutustua metsien käytön historiaan ja
metsäkasvillisuuteen. Lortikan luontopolku, 3 km, kertoo kansallispuiston alueen geologiasta ja pinnanmuodoista. Huhtalan torppa on osa seudun asutushistoriaa. Torpalla voi tutustua
1700-luvun lopun ja 1800-luvun taidokasta työtä edustaviin hirsirakennuksiin. Puutarhassa on säilynyt joitakin vanhoja puutarhalajeja.

Opasteet ja retkipalvelut
Kansallispuistossa on n. 30 km merkittyjä ja hyväkuntoisia reittejä. Polut on viitoitettu. Niiden varrella on keittokatoksia, tulentekopaikkoja, telttailualue sekä laavuja. Puistoon kannattaa
lähteä tutustumaan Heretyn pääopastuspaikalta, jossa on luonnosta kertova näyttely ja kesällä opas. Lapsi- ja koululaisryhmiä
varten on koottu nettisivuille oma palvelupaketti. Lisätietoa retkipalveluista löytyy Metsähallituksen sivuilta. Meola Oy järjestää valmiita leirikoulupaketteja kansallispuiston alueelle.

Saavutettavuus ja varusteet
Kansallispuisto sijaitsee Kuhmoinen-Länkipohja-tien varrella
(tie nro 3284). Puistoon on opasteet Tampere-Jyväskylä- ja Lahti-Jyväskylä-teiltä (tiet nro 9 ja 24).
Lähteet
Museovirasto, Huhtalan torppa
http://www.luontoon.fi/isojarvi
http://www.luontoon.fi/oppimaan >Isojärvi koululaisille
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