Saarijärven–Viitasaaren seutukunta
Kuvat: http://www.peuranpolku.fi
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Salamajärven kansallispuisto, Peuran polun
eräreitti ja Koirajärvet
Opetuskäyttö
Eteläisen Suomen laajin ja edustavin suo- ja metsäerämaa, metsäpeura, Natura 2000 -kohde, kalastus.

Kuvaus
Salamajärven kansallispuisto (n. 60 km2) sijaitsee Kivijärven,
Kinnulan ja Perhon kuntien alueella. Alue on säilynyt pitkään
erämaisena ja luonnontilaisena ja edustaa Suomenselän vedenjakajaseudun melko karua ja suovaltaista luontoa. Puistossa esiintyy aapasoita, koskemattomia metsäjärviä ja puroja
sekä aarniometsiä. Viime vuosina soita on ennallistettu. Erikoisuutena on metsäpeura, joka on saatu istutettua takaisin alueen luontoon.
Kansallispuiston läpäisee n. 60 km:n pituinen Peuran Polun runkoreitti. Se kuuluu Euroopan kaukovaellusreittiin numero E6.
Reitti on kuljettavissa sulan maan aikana. Kevättulvien aikaan
osa pitkospuista saattaa olla tulvavesien alla. Talvella reittiä voi
hiihtää, jos itse avaa latunsa. Puistossa on laaja retkeilypolkuverkosto. Koirasalmelta lähtee yksi ja Perhon Sysilammen kämpältä kaksi luontopolkua, joista toinen on tarkoitettu erityisesti lapsille.
Kansallispuistossa on Koirajärviksi kutsuttu kalastusalue, johon
kuuluu viisi järveä: Iso ja Pieni Koirajärvi, Kaunislampi, Ahvenlampi ja Heikinlampi. Kalastuskohteessa sijaitsee Koirasalmen
opastuskeskus, jossa on pysyvä näyttely puiston luonnosta, majoitustilat, kesäaikana kahvila ja kioski.

Opasteet ja retkipalvelut
Kansallispuistoa ylläpitää Metsähallitus, jonka nettisivuilta löytyy lisätietoa ja karttoja avuksi retken suunnitteluun. Lukuisat yöpymis- ja taukopaikat mahdollistavat eripituiset retket
päiväretkistä pidempiin vaelluksiin. Kinnulasta on yhteys kansallispuistoon Peuran polkua pitkin, lähtöpisteenä mm. Valkeisenjärven leirintäalue Kinnula-Lestijärvi 775 -tien varrella.
Kansallispuistoon on lyhyempi vaihtoehtoreitti myös Lehtosenjärveltä Koirajärven luontotuvalle. Sille pääsee Kinnula-Perho
7520 -tieltä. Reitin varrella on mm. Nielujärven lintutorni.
Majoitusta on tarjolla Koirasalmen Luontotuvalla ja eräkämpillä ympäri vuoden (Luontotupa os. Koirasalmentie 1220, Kivijärvi), lisätietoja Sirkka Experience, puh. 020 778 9940, sekä Ahvenlammen ja Kaunislammen kämpissä, lisätietoja Villi Pohjola,
puh. 0203 44122. Sirkka Experience järjestää leirikouluohjelmia
ja toiminnallisia luontokoulupäiviä Koirasalmen luontotuvalla
koululaisille, luontoalan, biologian ja kulttuurialan opiskelijoille. Retkivälineistöä voi vuokrata. Valkeisjärven rannalla sijaitsee
leirintäalue, jonka yhteydessä on Metsäpeuranmaan Opastuskeskus (puh. 044-300 5612, 050-5141001), kesäkahvila ja Riistaravintola Pikku Peura osoitteessa Kinnulantie 695, 69450 YliLesti. Lisätietoa www.peuranpolku.fi. Metsähallituksen sivuilta
löytyy tietoja muista palveluja tarjoavista yrityksistä.
Lähteet
Metsähallitus
Peuran Polku
Valkeisjärven leirintäalue
Sirkka Experience
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