2,5 km 1,5–2 h vaativa

TOP 3
1. Läntiset maisemat
Paskovaaran jäkäläkallioita
Jerojärvelle ja Verkkovaaralle
2. Erilaisten lehtotyyppien
vehreys
3. Rauha ja hiljaisuus
KÄYTTÖAIKA: Sulan maan aikaan.

Kolin kansallispuisto

Paimenen polku
Anna metsän helliä kaikkia aistejasi rauhaisan vehreyden sylissä.
Paimenen polku kutsuu sinut läpi monimuotoisten lehtojen,
polveilevan kuusimetsän ja yli jylhien kallioiden saapumaan
tähän hetkeen.
Aluksi reitti vie sinut Paimenenvaaran
rinnettä ylös harmaaleppälehtoon,
joka viehättää eloisalla vehreydellään.
Pian rinnelehdon valtaavat kuuset, ja
polku puikkelehtii 2000 miljoonaa
vuotta sitten purkautuneesta laavasta
muodostuneiden jyrkänteiden
juurelle. Mutkittelevia portaita ylös
kipuamalla saavutat Paimenenvaaran
rinteen tasaisemman polkuosuuden,
jota pitkin kävellessä voi tuntea
kulkevansa entisaikojen kolilaisen
karjapaimenen jalanjäljillä.
Pian edessä häämöttää suojaisa
Paimenenvaaran tulentekopaikka,

jossa voit nauttia eväshetkestä sivussa
suosituimmilta taukopaikoilta. Tulentekopaikalta reitti jatkuu kauniisti
sammaloituneen siirtolohkareen ohi
kivuten lopulta Paskovaaran laelle.
Jäkälän valtaamilta kallioita on upea
näkymä länteen Jerojärvelle ja sen
takana kohoavalle Verkkovaaralle.
Hengähdä hetki ja pysähdy tuntemaan ikiaikainen kallio ja sen kannatteleva voima.
Paskovaaralta laskeudutaan pitkät
ja jyrkät portaat alas suojaisaan kalliosyvennykseen, jossa kivivyörymä muistuttaa viimeisimmästä jääkaudesta.
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LÄHTÖPAIKKA: Paimenenvaaran
pysäköintialue, Kotaniementie 10,
Lieksa.
REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS:
Reitti on merkitty risteysviittoihin
oranssilla ympyrällä. Risteysviitat on
numeroitu ja numerot täsmäävät
Kolin palvelu- ja retkeilykartan (1:20
000) numerointiin.
VARUSTEET: Säänmukainen vaatetus
ja vaihtelevaan maastoon soveltuvat
kengät. Päiväreppuun juotavaa, retki
eväät, roskapussi ja ladattu puhelin.
TURVALLISUUS: Hätänumero: 112
Paskovaaran avokalliot ja reitin jyrkät,
puiset portaat voivat etenkin sateella
olla liukkaita. Tarkista varoitukset aina
ennen retkelle lähtöä: ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
OHJEET JA SÄÄNNÖT:
Ota haltuun Retkietiketti ja lue
lisäksi Kolin kansallispuiston ohjeet
ja säännöt ennen retkelle lähtöä.
Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen
aikana tulenteko ei ole sallittua reitin
tuletekopaikoilla. Pidä lemmikkieläimet kytkettynä. Pysythän polulla
säästääksesi alueen herkkää luontoa
kulumiselta.
luontoon.fi/retkietiketti
luontoon.fi/koli/ohjeetjasaannot
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