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SILMUNNEVAN MUODOSTUMA
Tietokantatunnus: MOR-Y02-003
Arvoluokka:
Korkeus:

4
20 m mpy

MERIKARVIA

Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma

Karttalehti: 1142 12
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
10 m

34,0 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Silmunnevan muodostuma sijaitsee Merikarvian eteläosassa
Lammelan kylässä Lammela - Pohjansaha -paikallistien
varressa Silmunnevan suon itäpuolella.

Geologia
Lankosken kartta-alueen laajin moreenimuodostuma-alue sijaitsee Lammelan länsipuolella. Muodostumat ovat
kumpumoreenityyppisiä, ja niiden korkeus on kolmesta kymmeneen metriä. Muodostumien pintalohkareisuus on
paikoin erittäin suuri, mutta syvemmällä moreeniaineksessa niiden osuus on huomattavasti pienempi.
Ainekseltaan moreenimuodostumat ovat hiekkamoreenia, jonka hienoainespitoisuus on yleensä vähäinen. Myös
Isojärven ympäristössä on muutamia vähäisiä moreenikumpareita, joita ei ole rajattu maaperäkartalle. Lammelan
alueen moreenimuodostumia edustamaan on inventointiin otettu mukaan Silmunnevan muodostuma. Se kuuluu
Porin - Ahlaisten kumpumoreenikenttään. Silmunnevan kumpualue rajautuu länsiosastaan Silmunnevan
suoalueeseen, itäosastaan Liivinniittuun ja muilta osiltaan kallioiseen pohjamoreenimaastoon. Kummukko
koostuu melko suurikokoisista moreenikumpareista. Muodostuma-alueen länsi- ja pohjoisosan kummut ovat
pyöreähköjä ja niiden rinteet melko loivia. Itäosan suurin kumpu on muodoltaan pitkulainen ja etenkin sillä on
paikoin jyrkät rinteet. Lohkareisuus on koko alueella yhdestä viiteen lohkaretta aarilla, mutta se on etenkin
Silmunnevan muodostuma-alueen itäosissa suurempi, yli kymmenen lohkaretta aarilla. Joukossa on myös suuria
lohkareita. Muodostuman alueella ei ole leikkauksia. Keskiosan kalliopaljastumat osoittavat moreenipeitteen
kuitenkin olevan sillä kohdin paikoilellen hyvin ohuen. Muinaisen mannerjäätikön vetäytyessä alueelta oli
merenpinta alueella lähes 200 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla, joten muodostumat ovat syntyneet
subakvaattisesti noin 180 metriä syvään veteen (Kielosto et al. 1988).
Biologia
Alueen kaakkoisosan mäellä on varttunutta tuoreen–lehtomaisen kankaan havumetsää, jossa kasvaa
kevätlinnunhernettä ja tesmaa. Siitä pohjoiseen, alueen itäosassa on hakkuuta, melko varttunutta sekametsää ja
nuorta sekametsää, jossa kasvaa mm. taikinamarjaa ja tesmaa. Isojärvenkydön lounais–länsipuolella on mm.
varttunutta tuoreen–lehtomaisen kankaan kuusikkoa, hakkuuta, varttunutta mäntytaimikkoa ja nuorta
havumetsää. Uusikorven pellon itäpuolen mäistä eteläisempi on nuorehkoa sekametsää ja varttunutta tuoreen
kankaan kuusikkoa. Pohjoisempi mäki alueen pohjoisreunalla on varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Mäkien
välissä on hakkuuta. Alueen länsiosassa Uusikorvesta etelään on hakkuuta, nuorta koivuvaltaista taimikkoa,
nuorta männikköä ja mäntytaimikkoa. Alueen länsiosassa maantien pohjoispuolella on varttunutta kuusikkoa,
nuorehkoa mäntyvaltaista metsää ja nuorehkoa männikköä. Tien eteläpuolella kasvaa varttunutta kuusivaltaista
metsää. Alueen eteläpuolella sijaitsevan talon pohjoispuolella tienreunan mäellä on melko varttunutta männikköä
ja mäen luoteispuolella isovarpuista rämettä. Maantien varressa kasvaa metsävirnaa.
Maisema ja muut arvot
Inventoitu alue hahmottuu eteläosan läpi kulkevalta paikallistieltä mäkinä ja etenkin lounaisin kumpu erottuu
metsänhakkuun takia hyvin. Ympäristöön ei kuitenkaan avaudu maisemia. Sisäinen maisema on melko
yksitoikkoinen, keskellä on kumpumoreenialueille tyypillistä pienialaista soistumaa. Lähiympäristö on metsää ja
hajanaista maalaisasutusta.
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