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SILTAVAARA-KORKEAKANGAS
Tietokantatunnus: MOR-Y08-138
Arvoluokka:
Korkeus:
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218 m mpy

LIEKSA

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 4323 05, 4323 08
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 285,9 ha
80 m

Muodon suhteellinen korkeus: 60 m

Siltavaaran-Korkeakankaan drumliinikilpi ja drumliiniparvi
sijaitsevat Siltavaaran kylässä, 35 km Lieksasta luoteeseen.

Geologia
Siltavaaran-Korkeakankaan drumliinikilpi ja drumliiniparvi sijoittuvat Lieksan drumliinikentän luoteisosaan.
Laajan kaakkoon viettävän alueen koko on 4300 x 1800 metriä, ja sillä on kokonaiskorkeuseroa jopa 80 metriä.
Siltavaaran drumliinikilpi koostuu suuresta ja korkeasta, pyöristyneestä kalliovaarasta ja sen suojasivulle
kerrostuneista hyvin suuntautuneista neljästä moreenihännästä. Muodostuman koko on noin 2700 x 1200 metriä
ja korkeus 60 metriä. Jyrkähkö kallio-osa on jakautunut erillisiin kohoumiin, ja sen edustalla on soistunut
kaariallas. Loivapiirteiset moreenihännät ovat noin 1000-1600 metriä pitkiä, 100-300 metriä leveitä ja 5-20
metriä korkeita. Distaaliosat ovat hieman vaihettuvia. Kilven laella ja moreenihäntien välisissä painanteissa on
pieniä puroja ja ohuita soistumia.
Korkeakankaan drumliiniparvessa on viisi hyvin suuntautunutta sukkulamaista selännettä, joiden pituus on 8001600 metriä, leveys 100-300 metriä ja korkeus 7-25 metriä. Drumliinit ovat terävärajaisia ja selvästi
luoteispuoleisen drumliinikilven moreenihäntiä jyrkkäpiirteisempiä. Keskiosan drumliini on jakautunut lisäksi 23 kapeaan osaselänteeseen. Parven alueella on myös loivaa kumpuilua ja muutama jopa 8 metriä syvä suppa.
Kohdealue on kokonaisuutena varsin edustava näyte seudun drumliinimuodoista. Samantyyppisiä muodostumia
on ympäristössä melko runsaasti, mutta ei näin tiiviinä ja helposti hahmottuvana kokonaisuutena.
Kallio muodostanee yli puolet drumliinikilvestä, kyljillä on pieniä paljastumia. Kilven moreenihäntien ja etenkin
kallio-osan moreeniaines vaikuttaa hieman hienoainespitoisemmalta kuin kaakkoispuolisessa drumliiniparvessa.
Drumliiniparven liepeillä ja painanteissa on hiekkaa. Pintalohkareisuus on vähäinen (noin 1 kpl aarilla),
lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (1-2 m). Pintalohkareita näkyy enemmän drumliiniparvessa kuin kilvellä,
kilven peltojen laidoille on kuitenkin raivattu kiviaitoja ja -kasoja. Ylin ranta on seudulla noin 140 metrin tasolla
(Pielisen jääjärven lahdeke on ulottunut alueen kaakkoispuolelle Viekijoen laaksoon), joten alue on aivan
moreenihäntien ja drumliiniparven alimpia rinteitä lukuun ottamatta supra-akvaattinen.
Biologia
Drumliiniparven kasvillisuus on pääosin mäntyvaltaista tuoretta (MT) ja kuivahkoa (VT) kangasmetsää.
Varttuneet metsät ovat mustikkatyyppiä ja taimikot kuivempaa puolukka- tai kanervatyyppiä (CT).
Drumliinikilven alueella on rehevämpää kasvillisuutta ja korpia. Kilvellä kasvaa havulehtisekametsää sekä
mänty-kuusisekametsää. Länsirinteen alaosassa on jyhkeää tuoreen kankaan kuusimetsää. Laella on laajalla
alueella sekä karuja että reheviä, saniaisvaltaisia painanteita ja valuvesirinnettä. Loivilla rinteillä kasvaa laajoja
isoalvejuuri- ja hiirenporraskasvustoja. Erityisen vaateliasta lajistoa ei ole. Ruohovartiset lajit ovat lähinnä
kangasmetsän tyypillisiä ruohoja kuten vanamo, yövilkka, lillukka, kultapiisku, mesimarja, oravanmarja,
nuokkutalvikki, viitakastikka. Mutta myös käenkaalia, kieloa ja valkolehdokkia esiintyy paikoin.
Drumliinikilven itäosassa on nuorempaa havulehtisekametsää, jossa ruohoja ja heiniä kasvaa enemmän kuin
sammaleisessa kuusikossa. Lahopuuta löytyy jonkin verran ja paikoitellen runsaasti. Muutama rinnehakkuu
rikkoo hieman muuten upeaa metsäkokonaisuutta. Puusto on monin paikoin monikerroksista, vaihtelevaa ja
alkaa monin paikoin lähennellä aarnivaihetta.
Maisema ja muut arvot
Alue erottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Rajaus on varsin vaihettuva, ja siinä voisi olla huomattavasti
enemmänkin muodostumia. Peitteistä ja laajaa drumliinikilpeä on melko vaikea hahmottaa kokonaisuutena,
mutta kilven korkeus ja jakautuminen moreenihäntiin selviävät kuitenkin tiestöllä kuljettaessa. Kaakkoisen
drumliiniparven muodot hahmottuvat puolestaan hyvin tieltä ja maastossa. Siltavaaran rinteiltä on puuston
salliessa laaja näköala vaarojen hallitsemaan ympäristöön, pelloilta näkyy paikoin kauas etelään.
Drumliiniparven hakkuilta näkyy ympäröiville soille ja moreeniselänteille, etenkin suurehko Kiieskankaan
drumliini idässä näkyy mainiosti. Sisäinen maisema on alueen laajuudesta ja korkeuseroista johtuen vaihteleva,
erityyppisten selänteiden lisäksi alueella on asutusta ja viljelyksiä. Yksitoikkoisimpia ovat drumliinikilven
peitteiset ja loivat moreenihännät. Siltavaaralla on seitsemän taloa, osa rakennuksista on vanhoja.

