Ystävyyden puisto

Iso-Palonen – Maariansärkät
tarjoavat upeat melontamahdollisuudet. Iso-Paloselta
pääsee Kalliojoen reittiä meloen Lentualle ja edelleen
Tervareitille.

Eväät reppuun ja retkelle

Retkeile roskattomasti
- Sen, minkä viet maastoon, jaksat tuoda
myös sieltä pois.
- Maatuvat jätteet voit kompostoida
kuivakäymälöissä.

Iso-Palosen – Maariansärkkien alueella on merkittyjä,

- Palavat jätteet voit polttaa nuotiopaikoilla.

melko helppokulkuisia reittejä yhteensä 30 km.

- Siivoa aina omat jälkesi.

Iso-Palosen ympäri kiertävälle reitille voi lähteä Valkeiskankaan tai Matokankaan pysäköintialueelta. Noin

Lisätietoja

Iso-Palosen − Maariansärkkien luonnonsuojelualueelle

13 km pitkä reitti on merkitty maastoon sinisillä maali- www.luontoon.fi/isopalonen-maariansarkat

(4031 ha) ovat tyypillisiä kapeat harjut, kainuulaisittain

merkinnöillä.

särkät, sekä niitä ympäröivät vesistöt. Harjuketju on
metsäpeurojen tärkeä vaellusreitti ja kesälaidunalue.

Pikku-Palosen ympäri kiertävälle reitille kertyy Val- puh. 040 825 6060, petola@metsa.fi
keiskankaan pysäköintipaikalta aloitettuna matkaa www.luontoon.fi, www.retkikartta.fi, www.eräluvat.fi

Virallinen luonnonsuojelualue Iso-Palosen ja Maari-

noin 5 km. Reitti on merkitty maastoon punaisilla maa-

ansärkkien alueesta tuli vuonna 1990, kun Ystävyyden

limerkinnöillä.

puisto perustettiin.

Karua kauneutta, kimmeltäviä
vesiä

Iso-Palosen länsipuolella sijaitsevan Jäkäläsärkän
rengaspolun pituus Matokankaan pysäköintialueelta
aloitettuna on noin 3,5 km. Reitti on merkitty maastoon
punaisilla maalimerkinnöillä.

Suojelualueen luonto on kokonaisuudessaan karua.

Alueen kaakkoislaidalle Kylmänsärkille tulee polku

Metsät ovat pääasiassa hoidettuja tasaikäisiä männi-

Elimyssalon luonnonsuojelualueen suunnalta ja se ete-

köitä, joita on paikoin ennallistettu. Maariansärkkien

nee Tahkosen kautta Pikku-Paloselle. Reitti on osa UKK-

alueella on luonnontilaisia erirakenteisia harjumetsiä,

reittiä Kuhmossa ja se jatkuu alueen länsipuolelta kohti

jotka sisältyvät valtakunnalliseen harjujensuojeluohjel-

pohjoista.

maan.
Merkittävimpiä vesistöjä ovat Iso-Palosen ja Veräi-

Luontokeskus Petola, Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo,

Kireitä siimoja

Luonto kiittää, kun noudatat
seuraavia sääntöjä:
Iso-Palosen - Maariansärkkien
luonnonsuojelualueella on
SALLITTUA
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen
• marjojen ja ruokasienien poimiminen

sen järvet sekä Viiksimojoki. Ne ovat olleet osa Pohjan-

Kalliojoen virkistyskalastuslupa oikeuttaa kalasta-

• onkiminen ja pilkkiminen sekä muu kalastus

lahden ja Vienanmeren välistä vesireittiä, jota on kul-

maan Kalliojoen reitin jokiosuuksilla. Reitin kokonais-

kalastuslain mukaisesti. Huomioi Kalliojoen

jettu jo esihistoriallisella ajalla. Tästä kertoo Saunanie-

pituus on noin 40 km, jonka varrella on 27 koskea. Ylei-

mestä löytynyt pronssisolki, joka on ajoitettu ajanjak-

sin saaliskala on harjus, mutta saattaapa saaliiksi

solle 1025−1300 jKr. Iso-Palosen harjuja pitkin kulkevan

saada myös taimenia tai jopa kirkaskylkisiä järvitaime-

retkeilyreitin varrella on lapinhautoja eli vanhojen peu-

nia. Samaa jokireittiä pitkin etenee myös melontareitti

ranpyyntikuoppien jäänteitä, tervahaudanpohjia ja toi-

kohti Lentuaa.

kalastuskohteen säännöt!
• avotulen teko ja tilapäinen leiriytyminen vain
niitä varten osoitetuilla paikoilla
• metsästys on sallittu paikkakuntalaisille
kotikuntansa alueella (metsästyslain 8 §)

sen maailmansodan aikaisia taisteluhautoja. Vesistöt

KIELLETTYÄ
• avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
myös tulentekopaikoilla
• maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maaainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
• luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten
pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen
tai niiden pesien hävittäminen
• selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai
kerääminen
• kasvien ja niiden osien keräily tai
vahingoittaminen
• rakennelmien, raunioiden tai muinaismuistojen
vahingoittaminen
• lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä
lukuun ottamatta
• roskaaminen
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