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KARJAKANGAS - PALOKANGAS
Tietokantatunnus: MOR-Y10-014
Arvoluokka:
Korkeus:

4

52,5 m mpy

KANNUS

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 2324 09, 12

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 17,5 m

Muodon suhteellinen korkeus: 17,5 m

Moreenimuodostuman sijainti:

65,2 ha

Karjakangas - Palokangas sijaitsee Kannuksen Korvelan kylässä,
Lammasojan pohjoispuolella.

Geologia
Alueen vapauduttua mannerjäätikön alta se on ollut meren peitossa ja ylimmän rannan taso on yli 200 metriä
mpy. Väli-Kannuksen kylän lounaispuolella on muutama pinta-alaltaan laaja-alaisempi moreenimuodostuma,
jotka on otettu mukaan inventointiin. Karjakankaan - Palokankaan lisäksi tältä alueelta on mukana
inventoinnissa myös alueellisesti arvokkaat kumpumoreenimuodostumat MOR-Y10-067 ja MOR-Y10-068.
Karjakangas on lähes itä-länsisuuntainen selännemäinen kumpumoreeni. Muodostuman läntinen osa on itäistä
osaa korkeampi ja topografialtaan selkeämpi ja jyrkempi. Palokankaalla on Karjakangasta
suuntautumattomampi, hieman nuolenkärkimäinen suurmuoto. Molempien muodostumien pintalohkareisuus on
runsasta. Palokankaan luoteisreunalla lohkareita ja kiviä on erittäin runsaasti. Molemmat muodostumat
rajautuvat selkeästi ympäristöstään.
Biologia
Kumpumoreenialue on biologisesti melko yksitoikkoinen. Palokangasta hallitsee suuri, kuivahkon kankaan
(EVT) hakkuuaukea ja länsiosassa on tuoreen kankaan (VMT) kasvatusmännikköä. Palokankaan korkeimmissa
osissa kasvaa varttunutta, tuoreen kankaan (VMT) mäntymetsää sekä pohjoisrinteessä hieman tuoreen kankaan
(VMT), varttunutta kuusikkoa. Karjakankaan itä- ja länsipäässä on tehty isohkoja hakkuita ja maata on muokattu
rajusti. Keskiosissa on kuitenkin tuoreen kankaan (VMT), varttunutta mäntymetsää sekä kuivahkoa (EVT)
kasvatusmännikköä. Lahopuuta metsistä ei löydy ja kasvillisuus on vähemmän edustavaa, tavallista mustikka-,
puolukka- ja variksenmarjavarvustoa.
Maisema ja muut arvot
Inventoidut kumpumoreenit Karjakangas ja Palokangas ovat ympäristöstään selkeästi kohoavia suurmuotoja.
Muodostumat rajautuvat eteläosistaan peltoihin sekä muilta osin ojitettuun ja metsitettyyn suohon. Niiltä ei
juurikaan avaudu ympäristöön maisemaa. Palokankaan avohakatulta laelta näkyy Karjakankaalle. Karjakankaan
laelle on rakennettu omakotitaloja. Lähiympäristö on tyypillistä Keski-Pohjanmaan jokiseutua, jota luonnehtivat
kapeahkot jokilaaksojen (Viirrejoki, Lestijoki) viljelysalueet, joiden väliin jäävät kivikkoiset ja soiset
moreeniselänteet. Noin kaksi kilometriä muodostuman itä-koillispuolella virtaava Lestijoki on Natura-kohde
(FI1000057).

