4544000

4545000

4546000

4547000

MOR-Y08-112
7015000

7015000
7013000

7013000

7014000

7014000

MOR-Y08-123

7012000

7012000

7011000

7011000

7010000

7010000

ARVOKKAAT MOREENIMUODOSTUMAT
Mormi -alue

Reunamoreenivalli
500 m

7009000

7009000

Natura 2000 -alue

0

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 197/MYY/2005
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus

4544000

4545000

4546000

4547000

LUSIKKASUON DRUMLIINIPARVI
Tietokantatunnus: MOR-Y08-123
Arvoluokka:
Korkeus:

1

193 m mpy

LIEKSA

Muodostumatyyppi: Drumliini, reuna- ja kumpumoreeni

Karttalehti: 4334 01
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 209,2 ha
23 m

Muodon suhteellinen korkeus: 18 m

Lusikkasuon drumliiniparvi sijaitsee Kitsistä kaakkoon
Pitkäjärven länsipuolella, 44 km Lieksasta itäkaakkoon.

Geologia
Lusikkasuon 3800 x 3400 metrin kokoinen drumliiniparvi sijoittuu Lieksan drumliinikentän kaakkoisosaan
Pielisjärven reunamuodostuman kohdalle. Alueella on melko hajanainen, erittäin hyvin suuntautuneiden
matalien sukkulamaisten drumliinien parvi, jonka yli kulkee reunamoreeni. Alueella on lisäksi
moreenikummukkoa osittain drumliinien päällä sekä reunamoreenin proksimaalipuolella. Drumliinit ovat alueen
koillisosassa kapeita ja virtaviivaisia, lounaassa muodot ovat leveämpiä ja paikoin kummukon ja suppien
deformoimia. Drumliinit ovat yleisesti teräväpiirteisiä ja niiden kyljet ovat proksimaaliosissa jyrkähköt.
Distaaliosat ovat loivia. Selänteiden koko on 800-1200 x 100-200 metriä ja korkeus 5-12 metriä. Maantien
kohdalla oleva Koppelokankaan drumliinikompleksi (1300 x 250 x 18 metriä) koostuu kolmesta tiiviisti
vierekkäin sijaitsevasta selänteestä.
Pielisjärven reunamuodostuma kulkee alueen pohjoisosassa Lusikka-ahon drumliinin, Koppelokankaan
drumliinikompleksin ja Valkealammen melko epämääräisen drumliinin yli. Reunamuodostuma koostuu
katkonaisesta reunamoreeniselänteestä, joka on rajatulla alueella noin 1800 metriä pitkä, 10-20 metriä leveä ja 35 metriä korkea. Erilliset reunamoreeniselänteet ovat lievästi epäsymmetrisiä (distaalirinne jyrkempi) ja laeltaan
kumpuilevia ja lohkareisia. Koppelokankaan päällä reunamoreeniselänne muodostaa loivan kaaren ja on
paksuimmillaan kankaan keskellä (vertaa MOR-Y08-112). Kohdealueen lounaisosan moreenikummukko on osa
laajempaa kumpumoreeniosakenttää ja muodoiltaan jokseenkin tavanomaista kumpumaastoa. Kumpujen
halkaisija on 20-100 metriä ja korkeus 3-8 metriä. Toinen kumpualue sijoittuu reunamuodostuman
proksimaalipuolelle (vertaa esim. MOR-Y08-119), ja se vaihettuu aluerajauksen pohjoisreunalla harjujakson
lajittuneisiin muodostumiin. Kohdealue ympäristöineen on poikkeuksellisen monipuolinen ja havainnollinen
maaperämuodostumien kokonaisuus, ja helppopääsyisenä se on myös erinomainen käyntikohde.
Alueen kerrosjärjestystä on tutkittu kilometrin päässä kohdealueen länsipuolella Ahokankaan ja Lehmivaaran
välillä (Huhta 1992). Reunamuodostuman proksimaalipuolisessa moreeniselänteessä alimpana kerroksena on
drumliinien kerrostumisvaiheen moreeni, sen päällä ensimmäisen sulamisvaiheen ohut sora- ja hiekkakerros, sen
päällä lyhyen etenemisvaiheen moreeni (reunamoreenin syntyvaihe), ja ylimpänä löyhä ja hiekkainen viimeisen
sulamisvaiheen ablaatiomoreeni. Reunamoreenin distaalipuolella havaittiin vain alin ja ylin kerros.
Tieleikkauksissa reunamoreeni on kivisempää ja soraisempaa ainesta kuin drumliinit. Pintalohkareisuus
vaihtelee vähäisestä suureen (1-10 kpl aarilla), ja lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m). Eniten lohkareita on
reunamoreeniselänteillä ja kummukoilla. Muodostumien liepeet ovat pinnaltaan hiekkaisia, Kapustapuron
varrella alueen keskellä on soraa. Ylin ranta on seudulla noin 170-175 metrin tasolla (taso näkyy
Pitkäjärvenharjun deltoissa), joten alue lienee alarinteitä ja eteläreunaa lukuun ottamatta pääosin supraakvaattinen.
Biologia
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee lähes kokonaan valtion maalla, ja alueen
metsät ovat kuivahkon ja kuivan kankaan mäntytaimikoita tai kasvatusmännikköjä. Varttunutta männikköä on
koillisosassa. Alueita erottavat suot ovat enimmäkseen ojitettuja rämeitä, muuttumia tai turvetuotantoaluetta.
Lusikka-aholla on havaittu männynkääpä (Metsähallituksen kuviotiedot).
Maisema ja muut arvot
Kokonaisuutena alue on melko vaihettuva, ja rajaus voisi olla vieläkin laajempi. Rajatulla alueella muodot
hahmottuvat kuitenkin selkeästi kartalla ja maastossa, ja ne näkyvät tiestöltäkin mainiosti. Suot rajaavat suurta
osaa muodoista, raja harjujaksoon on hieman tulkinnanvarainen. Erityisiä kaukonäkymiä ei ole, läheisille
avosoille ja lammille on kuitenkin useita paikoin erämaisiakin näkymiä. Alueen keskellä on toisaalta myös
laajahko kaksiosainen turvetuotantoalue. Sisäinen maisema on monipuolisine muotoineen vaihteleva, joskin
muodot ovat melko matalia ja hieman hajallaan. Edustavin kohde on Koppelokankaan kokonaisuus. Maasto on
helppokulkuista ja näkyvyys on hyvä. Heti alueen luoteispuolella on Koskutkankaan Natura-alue (FI0700117), ja

koillisessa kolmen kilometrin päässä oleva Jyrinvaara kuuluu hajanaiseen Lieksan itärajan vanhojen metsien
Natura-alueeseen (FI0700060). Reunamoreenin maantien koillispuolinen osa ja itäpuolinen Pitkäjärvenharju
sisältyvät Pohjois-Karjalan pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeessa inventoituihin
arvokkaisiin harjualueisiin. Harjua pitkin kulkee retkeilyreitti. Alueen eteläpuolella neljän kilometrin päässä on
vielä Pönttövaaran-Pahkavaaran Natura-alue (FI0700059) ja lounaassa seitsemän kilometrin päässä Patvinsuon
laaja Natura-alue (FI0700047) ja kansallispuisto.
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