SUOMI

Luontoaarteen etsintään

Johtolangat
Liesjärven lodjuihin

Lodjaus on uudenlainen luontopolku,
jossa ratkaistaan arvoituksia, testataan luontotietoutta, suunnistetaan ja
mikä tärkeintä, tutustutaan uusiin
hienoihin luontokohteisiin. Tarkoituksena on innostaa kaikkia retkeilijöitä
tutustumaan kansallispuistoon ja sen
luontoon.

Liesjärven kansallispuistoon on
kätketty 6 lodjua ympäri puiston
aluetta. Lodjut ovat kohteissa, joissa
alueella kiertelevä hirvi vierailee ja
pysähtyy ihastelemaan luonnon
ihmeitä. Reippaita retkiä lodjaavan
hirven seurassa!

Johtolanka kertoo
Lodjauksessa laatikoita eli lodjuja
etsitään johtolankojen avulla. Johtolangat voivat olla runoja, pieniä
tarinoita ja arvoituksia. Osa lodjuista
on helposti löydettävissä, kun osa
taas vaatii hyvää kuntoa ja päättelykykyä. Lodjut ovat erilaisissa paikoissa ympäri kansallispuistossa ja
osaan näistä paikoista ei ehkä tulisi
muuten mentyä. Kaikkien rastien
keräämiselle saat hyvän syyn useampaan retkipäivään. Tarvittaviin
varusteisiin kuuluu alueen kartta,
kompassi ja oma vihko, johon voi
kerätä leimoja. Johtolankojen peräs-

sä kerrotaan suositeltavat vuodenajat ja vaikeusasteet kyseisen lodjun
löytämiseksi.
Kussakin lodjussa on leima ja
vieraskirja. Jokaisessa leimassa on
myös kirjain, joista muodostuu sana
kun on kiertänyt kaikki lodjut.
Liesjärven kansallispuiston lodjujen
kirjaimista muodostuu sana, joka
kertoo jotakin lisätietoa lodjaavasta
hirvestä. Liesjärven lodjuista löytyy
myös luontotietoa, tarinoita, historiaa
ja tehtäviä. Lodjaajat voivat omalla,
itse tehdyllä leimasimella kuitata
käyntinsä lodjun vieraskirjaan.

Anna palautetta
Jos et löytänyt lodjua tai on muuta huomautettavaa lodjauksesta niin, voit antaa
palautetta Liesjärven lodjuista Hämeen luontokeskukseen joko soittamalla numeroon 0205 64 4630 tai käymällä paikanpäällä. Palautteen anto onnistuu myös
sähköpostilla osoitteeseen hame@metsa.fi. Johtolangat löytyvät internetistä
osoitteesta www.luontoon.fi/liesjarvi/ >harrastusmahdollisuudet >lodjata

VASA
Löydät lodjun nuolen osoittamasta paikasta, jonka nokassa hirvet vasoineen
viihtyvät.

KUIKKA
Hirvi seisoskeli Taipaleenlahden Kangasniemessä ja katseli kuinka kuikka lentää
kaahotti kohti pohjoista. Mennessään kuikka hoksasi pienen pyöreän saaren,
jonka rannat peittyvät talvisin pyryttävään lumeen. Se kaarsi hieman luoteeseen,
ja suolenmutkassa kaihertava näläntunne pakotti sen laskeutumaan liki
karikkoista rantaa. Kuikka osui kalastussukelluksellaan maittavaan särkiparveen
ja sai nokkansa täyteen pikkukaloja. Pintaan noustessaan se huomasi olevansa
kovin liki hiekkaista rantaa kahden pienen niemekkeen välissä. Edessä näytti
olevan isoja saaria. Siitä rannasta kuikka löysi myös lodjun.

Vuodenajat
Kaikkina vuodenaikoina. Keväällä ympäristö märkää lumien sulamisen jälkeen.

Vuodenajat
Löytyy kaikkina vuodenaikoina. Talvisin helppo saavuttaa hiihtäen.

Vaativuus

Vaativuus

Vaatii urheiluhenkeä maaston vuoksi ja tarkkaa kartanlukutaitoa.

Mukava retkikohde polun varressa.

TEHTÄVÄ:

TEHTÄVÄ:

PVM:

LEIMA

PVM:

LEIMA

Pöllö

PYY
Kulki kerran hirviherra suojelualueen raukoilla rajoilla.
Siinä vierii pieni virta, joka vetensä laskee isoon järveen.
Virrassa keväisin maamies muinoin satonsa jauhoi
ja rannalta sen hän lehdekset kauhoi.
Virran kiperän kurvin kuusesta löydät tämän lodjun.

Syksyisin hirvi siirtyy talvilaitumille suoraa reittiä Leppilammen pohjoisrannalta
Salkolanjärven koillisosaan, paikkaan josta Taipaleen kanava saa alkunsa.
Keväisin hirven reitti kesälaitumille kulkee taas Mustjärven eteläisimmästä
kolkasta kohti Kaksvetisen itärantaa. Kohdassa, jossa nämä polut risteävät,
asustelee hirven ystävä Pöllö. Paikassa on yksinäinen kuusi, jonka oksilla pöllön
poikasten kelpaa istuskella ja ihailla avaria maisemia.

Vuodenajat

Vuodenajat:
Kaikkina vuodenaikoina.

Kaikki vuodenajat

Vaativuus:
Mukava pikku kävelyretki.

TEHTÄVÄ:

PVM:

Vaativuus
Helppo löytää. Talvella varovaisuutta.

LEIMA

TEHTÄVÄ:

PVM:

LEIMA

KATTI
Tämän lodjun löydät tutkimalla muutamaa kirjaa ja maastokarttaa (nro 2024
12). Kaikki kirjat ja maastokartta löytyvät mm. Hämeen luontokeskuksen
kirjastohyllystä. Ole tarkkana, että käytät kirjoista samoja painoksia kuin alla
olevassa listassa on mainittu!

Vihjekirjat:
"Kansallisaarteet" - LounaisHämeen kansallisaarteet, Torronsuo
ja Liesjärvi (Matti Torkkomäki
2001, ISBN 951-96166-6-7).
"Härkätiellä" - Hämeen Härkätiellä (toim. Pirjo Poutanen 2002,
ISBN 951-1-17872-5).
"Kansallispuistot" - Suomen
kansallispuistot, Ulapalta paljakalle
(Markku Lappalainen 2001, ISBN
952-446-265-6).

"Korteniemi" - Korteniemen
metsänvartijatila (Anu Vauramo
2004, ISBN 952-446-385-7).
"Liesjärvi" - Liesjärven kansallispuiston maaperägeologinen edustavuus (Harri Kutvonen 1996, ISBN
951-53-1008-3).
"Nisäkkäät" - Euroopan nisäkkäät
(Anders Bjärnvall - Staffan Ullström
1995, ISNB 951-31-0700-0).

7.
kirjain: "Korteniemi", sivu
25, komas kappale, ensimmäinen
sana, toinen kirjain
8.
kirjain: "Härkätiellä" sivu
110, vasen palsta, viimeinen
kirjain
9.
kirjain: "Liesjärvi", sivu 12,
toinen kappale, seitsemäs sana,
toinen kirjain
10. kirjain: "Kansallispuistot",
sivu 103, kolmas kala, viimeinen
kirjain
11. kirjain: "Nisäkkäät" sivu
227, viimeinen rivi, ensimmäinen
kirjain
12. kirjain: "Korteniemi", sivu
47, rivi joka alkaa sanalla Örnin,
kolmas sana, kolmas kirjain
13. kirjain: "Kansallisaarteet",
sivu 113, toinen kappale, ensim-

mäinen sana, toinen kirjain
14. kirjain: "Nisäkkäät", sivu 228,
kolmas rivi, ensimmäinen kirjain
15. kirjain: "Liesjärvi", sivu 51,
toinen kappale, toinen rivi, kolmas
sana, viides kirjain
16. kirjain: "Härkätiellä", sivu 14,
vasen palsta, kuvateksti, seitsemäs
kirjain
17. kirjain: "Nisäkkäät", sivu 227,
tieteellinen nimi, toinen kirjain
18. kirjain: "Kansallispuistot", sivu
14, ensimmäinen kappale, kahdeksas kirjain
19. kirjain: "Korteniemi", sivu 36,
ylempi taulukko, siellä missä lehmiä
kolme, viimeinen kirjain
Tässä kohteessa on keskivaiheilla
laakea pöytäkivi, jonka alle Katti
kätkeytyy…

Vuodenajat
Kaikki vuodenajat

Selvitä kirjojen avulla kansallispuiston keskiosassa, kahden järven välissä
sijaitsevan paikan nimi. Paikan nimessä on 19 kirjainta, jotka löytyvät kirjoista
järjestyksessä näin:

Vaativuus
Osittain vaikeakulkuinen ja haastava maasto.
TEHTÄVÄ:

1. kirjain: "Liesjärvi", sivu 25,
ensimmäinen kappale, toinen sana,
kahdeksas kirjain
2. kirjain: "Kansallisaarteet", sivu
99, toinen kappale, kolmas sana,
toinen kirjain
3. kirjain: "Härkätiellä", sivu 109,
keskimmäinen palsta, neljäs kirjain

4. kirjain: "Liesjärvi", sivu 42,
kolmas kappale, toinen sana, neljäs
kirjain
5. kirjain: "Kansallispuistot", sivu
100, kuvateksti, ensimmäinen kirjain
6. kirjain: "Kansallisaarteet", sivu
102, toinen kappale, ensimmäinen
sana, yhdeksäs kirjain

PVM:

LEIMA

METSÄPÄÄSTÄINEN

Lodjujen ratkaisu:

Eräänä päivänä hirvi kuljeskeli Loukun tien risteyksestä Metsälammin ja
Mustakorven kautta Löyttyjärvelle. Järven rannassa se hörppäsi vettä ja jatkoi
matkaansa Tervalamminsuon poikki Ahosaareen. Tässä metsäsaarekkeessa se
lepäili hetkisen aikaa ja jolkutteli sitten luoteeseen. Hirvi loikkasi valtavalla
loikalla tien yli ja kapusi varttuneen metsän suojissa mäen korkeimmalle kohdalle. Mäen päällä se pysähtyi ihailemaan maisemia ja seurasi hetken
metsäpäästäisen vipellystä sammalikossa. Hirven katseeseen osui myös iso,
puuhun kiinnitetty pönttö. "Olisikohan tuo niitä lodjuja?!" hirvi tuumi.

Vuodenajat
Kaikkina vuodenaikoina hieno luontokohde.

Vaativuus
Helposti saavutettavissa.

TEHTÄVÄ:

LEIMA

PVM:
METSÄHALLITUS 2006

