Hietasyrjänkangas
Opetuskäyttö
Jääkauden jäljet, Natura 2000 -kohde, pohjavesialue, linnusto, ulkoilu- ja ratsastusreitti, moottorikelkkareitti

Kuvat: Eija Syrjälä

Jyväskylän seutukunta

Kuvaus
Hietasyrjänkangas on valtakunnallisesti merkittävä monipuolinen
harjualue, oikea jääkauden jälki. Kapealakisten korkeiden harjanteiden, soiden ja syvien suppakuoppien muodostamassa harjumaisemassa saattaisi helposti eksyä suunnasta, elleivät polut olisi hyvin
merkityt.
Hietasyrjänkangas edustaa tyypillistä saumamuodostumavyöhykkeen harjumuodostumaa, jossa on havaittavissa sekä perinteisille pitkittäisharjuille että reunamuodostumille tyypillisiä piirteitä.
Pitkittäisharjua edustaa luode-kaakkoissuuntainen harjuselänne,
joka on laajentunut jään reunalla noin 157-158 m korkeaksi deltalaakioksi. Deltan suhteellinen korkeus on 40-50 m. Selänteen korkeus vaihtelee 20 ja 40 metrin välillä. Deltan sisällä selänne jakautuu useampaan rinnakkaiseen haaraan, joiden väliin jää komea ja
vaihteleva suppamaasto, joka käsittää jopa 40 m syviä harjukuoppia . Deltan lisäksi rajauksen ulkopuolelle jäänyt Huosiaisharju viittaa reunamuodostumapiirteisiin.
Hietasyrjänkangas on pääosin kanervatyypin kangasta. Puusto on
valtaosin varttunutta männikköä, mutta alueelta löytyy myös laajoja puuttomia hakkuuaukkoja ja nuorta taimikkoa. Paisterinteiden
kasvillisuudessa ovat vallalla poronjäkälät, kielo ja sianpuolukka.
Hietasyrjänkankaan lounaiskolkan korpinotkelmassa pulppuaa
huomattavan iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitettu Hallalähde.
Opetuskohteena Hietasyrjä tarjoaa monipuolisten luontoliikuntamahdollisuuksien lisäksi hienon esimerkin harjujen synnystä ja
merkityksestä ihmiselle. Laukaan luontokoulu on valmistellut ohjelmapaketin Hietasyrjän teemoista. Linnustosta on olemassa oma
selvitys. Hietasyrjän kodalla on mahdollista opetella retkiruokia ja
myös talviaikaan soveltuvia erä- ja retkitaitoja. Eläinten jäljistä on
olemassa oma opetusmateriaali.
Haapalan retkitupa on vuokrattavissa vapaa-aikatoimistosta, puh.
(014) 8390 126. Retkituvan kolmessa kerroksessa (188 m2) on hyvät tilat leirien, kurssien ja leirikoulujen järjestämiseen. Retkitupa sijaitsee Haapalan koulun yhteydessä, joka on toiminut luontokoulun kummikouluna.

Opasteet ja retkipalvelut
Vaellusreitit lähtevät Haapalan retkituvalta, Haapalan koulurakennuksen toisesta päästä. Haapalan retkitupa sijaitsee Keski-Suomen
Metsoreitin varrella 15 km Laukaasta ja 8 km Suolahdesta, os. Hietasyrjäntie 260, 41370 Kuusa. Eripituiset reitit (2, 4 ja 5 km) on merkitty hyvin viitoin, opastauluin ja Metsoreitin paaluopastein.
Maasto on paikoin jyrkkärinteistä ja haastavaa. Polkuja on muutoin
helppo kulkea. Alueella voi kesäisin kävellä, pyöräillä ja ratsastaa,
talvisin hiihtää. Reittien varrella on kolme kotaa.
Lähteet
Laukaan luontokoulun opetusmateriaalit, moniste (tiedustelut Eija
Syrjälä)
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >Natura 2000 -kuvaus Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju
© MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

© Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

L
a
u
k
a
a

