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Tietokantatunnus: MOR-Y09-035
Arvoluokka:
Korkeus:

1

200 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 3221 10

Alueen pinta-ala: 238,5 ha

Alueen suhteellinen korkeus: 100 m

Muodon suhteellinen korkeus: 100 m

Moreenimuodostuman sijainti:

Lankavuoren crag-and-tail-drumliini sijaitsee Lankamaan kylän
eteläpuolella, 12 km Laukaalta itään.

Geologia
Lankavuoren hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän pohjoisosaan.
Poikkeuksellisen suurikokoinen muodostuma on 4000 metriä pitkä, 1000 metriä leveä ja peräti 100 metriä
korkea. Varsinaisesta kallioisesta Lankavuoresta koostuva pyöreäpiirteinen ja jyrkkärinteinen proksimaaliosa
("crag") kohoaa 112 metriä itäpuolisen Kynsiveden pinnan yläpuolelle. Vuoren kyljillä on kalliojyrkänteitä ja
vaakalustan mukaisia portaita. Drumliinin keski- ja distaaliosan muodostava noin 2500 metrin pituinen ja 600
metriä leveä Koirakankaan selänne ("tail") on myös kohtalaisen jyrkkäpiirteinen ja 20-30 metriä korkea.
Distaaliosan kärki rajautuu selkeästi ilman vaihettumista. Kohdealue on rakenteeltaan seudulle tyypillinen, mutta
suuren kokonsa ja huomattavan paksun moreeniosansa takia maisemallisesti ja geologisesti mainio käyntikohde.
Drumliinin proksimaaliosa on suurimmaksi osaksi kalliota. Luotausten mukaan (Mäkelä & Illmer 1992)
moreenin paksuus on Koirakankaan selänteen kaakkoispäässä kuitenkin ainakin 47 metriä ja keskiosissa ehkä
jopa 85 metriä (ei selkeää pohjatasohavaintoa). Pohjaveden pinta on distaalipäässä 14-24 metrin syvyydessä.
Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (1-10 kpl aarilla). Tihentymiä esiintyy erityisesti
proksimaalipään supra-akvaattista moreenikalottia kiertävissä rantavyöhykkeissä. Ylin ranta on seudulla noin
145 metrin tasolla, joten alue on puolittain supra-akvaattinen. Ancylustasossa noin 120 metrin korkeudella on
Koirakankaan molemmilla kyljillä matalia rantatörmiä. Koirakankaan laella ja distaalipäässä on lisäksi
muutaman metrin vahvuisiin rantakerrostumiin kaivettuja, osin metsittyneitä sora- ja hiekkakuoppia.
Biologia
Lankavuoren jylhällä muodostumalla on laajoja, luonnontilaisen kaltaisia metsiä ja kalliomänniköitä.
Proksimaaliosan selänne on pääosin männikköä. Kuusikkoiset alueet myötäilevät itä- ja länsirinteitä. Drumliinin
laella on karu katajakallio ja suuri lounaaseen avautuva soranottoalue, jossa kasvaa nuoria kuusentaimia,
metsäkastikkaa ja -lauhaa. Vanhimmat ja luonnontilaisimmat metsäalueet sijaitsevat pohjois- ja koillisrinteillä.
Koillisylärinteillä on järeää tuoreen kankaan kuusisekametsää. Pohjan sammalkerros on hyvin kehittynyt,
lahopuuta on runsaasti ja metsät ovat puustoltaan vaihtelevia. Sammaleisissa kuusikoissa kasvaa yövilkkaa ja
vanamoa. Rehevämmillä alueilla on mm. käenkaalia, valkolehdokkia ja kultapiiskua. Alarinteiden
kalliotasanteilla puusto on harvaa, kitukasvuista männikköä. Sammal- ja jäkälälaikuilla kasvaa suopursua,
kanervaa, mustikkaa ja puolukkaa. Karut tasanteet ovat osittain laajojen rahkasammalkasvustojen peitossa.
Proksimaaliosan lounais- ja länsirinteillä on tiheitä, kosteita kallionaluskuusikoita, joista voi löytää paatsamaa,
saniaisia, pikkutalvikkia sekä maariankämmekkää. Distaaliosan hakkuualueilla on laajoja jäkälikköjä, ja
taimikoiden kasvillisuus on kuivahkoa (VT) tai kuivaa kanervatyyppiä (CT). Eteläkärjessä on jäljellä jonkin
verran varttunutta tuoreen kankaan mäntymetsää (MT).
Maisema ja muut arvot
Korkea, osittain peltojen rajaama muodostuma hahmottuu ympäristöstään hyvin ja se myös näkyy kauas.
Kokonsa ansiosta se on maisemallisesti merkittävä. Pitkin selännettä ja erityisesti itse Lankavuorelta avautuu
useita näkymiä järvien ja mäkien luonnehtimaan metsäiseen ympäristöön. Näkyvyys oli inventointihetkellä
elokuussa 2001 paras lännen suuntaan. Sisäinen maisema on vaihteleva johtuen osittain muodostuman suuresta
koosta. Rajaukseen mahtuu jyrkkiä rinteitä, kallioita sekä useita lohkareisia ja kivikkoisia muinaisrantoja.
Alueen luoteispuolella kolmen kilometrin päässä on Lankamaan harjualueen Natura-alue (FI0900012) ja
eteläpuolella kahden kilometrin päässä Kierälammen kallioiden-Pyykkivuoren Natura-alue (FI0900105).
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