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suRkeenJäRVen luonto-
polut Ja säRkiJäRVen 
aaRnialue
opetuskäyttö

Vanha metsä, tilahistoria, kylähistoria, maakuntaura.

kuvaus
keski-suomen maakuntaura tarjoaa lenkkeily- ja hiihtomah-
dollisuuksia. surkeenjärvellä on kaksi luontopolkua ja lisäksi 
pidempiä hiihtolatuja talvisin. kilometrin mittainen polku on 
suunnattu lapsille ja koululaisille ja 3 kilometrin polku aikuisille. 
maakunta-uralta on yhteys petäjävedelle, Jyväskylään ja Jäm-
sään.

särkijärven aarnialue moksin kylässä on edustava näyte keski-
suomalaisesta vanhasta metsästä. alueelle ovat tyypillisiä jyr-
kähköt mäet ja niiden väliin jäävät notkelmat, jotka usein ovat 
soistuneita ja joiden pohjalla virtaa puro. särkijärven ympäris-
tössä on useita pienehköjä lampia ja järviä, tummavetisiä ja 
osittain suorantaisia. alueen metsät ovat havupuuvaltaisia, kui-
vemmilla paikoilla puolukkatyyppiä, alavammilla kohdilla mus-
tikkatyyppiä, osittain lehtomaista kangasta. paikoin puustossa 
on myös vanhoja lehtipuita, haapaa ja koivua.

särkijärven alueen halki kulkee keski-suomen maakuntaura, jo-
hon liittyen särkijärven koillisrannalla on laavu ja leiriytymis-
paikka. särkijärvelle pääsee parhaiten moksin tai tikkalan kyli-
en suunnasta tai jalan maakuntauraa pitkin. särkijärven metsää 
on hakattu v. 2002.

opasteet ja retkipalvelut
polkujen lähtöpisteet ovat surkeenjärven matkailutilalla. po-
luilla on levähdyspaikat, pidemmällä polulla myös nuotionte-
komahdollisuus. metsähallitus ylläpitää kolmea laavupaikkaa, 
jotka ovat n. kilometrin säteellä matkailutilalta. Reiteistä on 
opaskartta moksin kylän keskustassa olevalla   ilmoitustaululla 
seuraintalon seinässä.

matkailutila järjestää leirikouluja ja leirejä.

saavutettavuus ja varusteet
surkeenjärven matkailutilan osoite on surkeejärventie 170, 
41800 korpilahti, puh. 014 827 437. tila löytyy moksin kylältä. 
korpilahdelta ajetaan luoteeseen petäjävedelle päin n. 8 km, 
käännytään vasemmalle lounaaseen viitan ”sahloinen, moksi” 
kohdalta ja ajetaan tietä n. 12 km. käännytään kunnan rajan 
jälkeen oikealle surkeenjärventielle. matkailutilan pihaan on n. 
1,7 km. särkijärven aarnialueen sijaintikartta.

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen 
matkailutila surkeenjärven kotisivut
moksin kyläseuran kotisivut
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http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/index.html
http://www.kalapaikka.net/sarkijarven-aarnialue_nahtavyys_keski-suomi_jyvaskyla___5582.asp
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a3
http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/
http://www.moksi.net

