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HAARAHAUDANKANGAS - KETUNPESÄNKANGAS
Tietokantatunnus: MOR-Y10-015
Arvoluokka:
Korkeus:

4

140 m mpy

HALSUA, VETELI

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 2341 01

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m

Muodon suhteellinen korkeus: 12,5 m

Moreenimuodostuman sijainti:

90,1 ha

Haarahaudankangas - Ketunpesänkangas sijaitsee Halsuan
Pilvinevan ja Liedesnevan välissä, noin kilometrin Halsuan
keskustasta länsi-luoteeseen.

Geologia
Alueen vapauduttua mannerjäätikön alta se on ollut meren peitossa ja ylimmän rannan taso on ollut yli 200
metriä mpy. Halsualta kohti luodetta kulkee Isoharjun harjujakso, jonka liepeille inventoitu kumpumoreenialue
on muodostunut. Muodostuma kuuluu Kälviän - Kivijärven kumpumoreenikenttään.
Haarahaudankankaan - Ketunpesänkankaan kumpumoreenit ovat alueelle tyypilliseen tapaan muodoltaan
selännemäisiä, jäätikön liikkeen mukaan kaakosta luoteeseen suuntautuneita suurmuotoja. Haarahaudankangas
on yksittäinen kumpu, joka ei ole topografialtaan kovin jyrkkä. Sen pintalohkareisuus on kohtalainen. Selänteen
lakiosassa on lohkareinen muinaisranta korkeustasolla 140 metriä mpy. Muinaisranta on paikoin kaivettu pois.
Lisäksi selänteessä on useita pieniä, pääosin vanhoja maa-aineksen ottokuoppia, mm. kaakkoiskulmassa.
Ketunpesänkangas on Haarahaudankangasta huomattavasti lohkareisempi, useamman selännemäisen kummun
muodostama kumpujono. Myös Ketunpesänkankaalla on useita pieniä ottoalueita. Tuoreimmista ottokuopista
voidaan nähdä, että aines on hiekkaista moreenia. Pohjavedenpinta on paikoin näkyvissä ottokuoppien pohjalla.
Biologia
Alue jakautuu kahteen erilliseen kumpuun, joista Ketunpesäkankaalla puusto on kuivahkon (EVT) ja tuoreen
kankaan (VMT) varttunutta havumetsää tai kasvatusmännikköä. Ketunpesäkankaalla on tehty vähän aikaa sitten
suuria hakkuita ja maata on muokattu rajusti. Haarahaudankangas on suurimmaksi osaksi kuivahkoa (EVT),
tiheää kasvatusmännikköä, mutta sieltä löytyy myös tuoreen kankaan (VMT) varttunutta sekametsää. Alueen
kasvillisuus ei ole kovin edustavaa, vaan lajisto on hyvin yksitoikkoista. Vain Haarahaudankankaan
kuusivaltaisesta sekametsästä löytyy hieman monipuolisempaa lajistoa kuten yleisimpiä heiniä ja ruohoja.
Maisema ja muut arvot
Haarahaudankangas ja Ketunpesänkangas ovat ympäristöstään kohoavia selänteitä, jotka rajautuvat pääasiassa
ympäröiviin, osittain metsitettyihin suoalueisiin. Muodostumilta ei avaudu lähiympäristöön maisemaa. Sisäistä
maisemaa rikkoo pienet ottokuopat/rouhaisut, joita on siellä täällä inventoidulla alueella. Lähiympäristö on
pääasiassa laajaa suoaluetta, jossa on pieniä peltotilkkuja teiden varsilla. Suoalueiden poikki kulkee kapeahko
Isoharju. Alueen kaakkoispuolella on Halsuan keskusta, joka keskittyy Venetjoen varrelle.
Haarahaudankankaalla on nk. Vanhapaikka, jossa on tulisija ja laavu. Alueella kulkee moottorikelkkareittejä
sekä hiihtolatuja. Noin 1,2 kilometriä muodostumalta länteen sijaitsee soiden suojeluohjelmaan kuuluva
Pilvineva (SSO100305), joka on myös Natura-kohde (FI1000057). Noin 500 metriä muodostumalta itään on
sekä Isoharjun 1. luokan pohjavesialue (1007401) että Liedeksen 2. luokan pohjavesialue (1007405).

