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REKUSENJÄRVEN DRUMLIINIPARVI
Tietokantatunnus: MOR-Y08-126
Arvoluokka:
Korkeus:

3

155 m mpy

LIEKSA

Muodostumatyyppi: Drumliini ja kumpumoreeni

Karttalehti: 4332 05
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 149,0 ha
32 m

Muodon suhteellinen korkeus: 28 m

Rekusenjärven drumliiniparvi sijaitsee Rekusenjärven ja Pudasjoen
välissä, 17 km Lieksasta koilliseen.

Geologia
Rekusenjärven hyvin tai erittäin hyvin suuntautunut, 4000 x 1200 metrin kokoinen drumliiniparvi sijoittuu
Lieksan drumliinikentän keskiosaan. Alueella on melko tiiviinä, limittäisenä ryhmänä jyrkkäpiirteinen drumliini,
leveähkö drumliinikompleksi ja kaksi loivasti kumpuilevaa, hyvin suuntautunutta moreeniselännettä. Länsiosan
drumliini on 1500 x 250 x 25 metrin kokoinen sukkulamainen selänne, jonka distaaliosa ja lounaiskylki ovat
varsin vaihettuvia. Hyvin jyrkällä koilliskyljellä on kolme kaarevapohjaista vieremäarpea, joista suurimman
juurella hahmottuu yhä mainiosti myös kielimäinen purkukerrostuma. Vieremäarvet ovat luultavasti syntyneet
varsin pian drumliinin vapauduttua jäästä, kun jyrkimpien kylkien leikkauslujuus ylittyi ja vetinen moreenimassa
pääsi liukumaan rinnettä alas. Vieremäarvet ovat yleensä loivapiirteisten drumliinien yhteydessä varsin
harvinaisia pienmuotoja. Keskiosan drumliinikompleksi on 1500 x 500 x 28 metrin kokoinen, ja sillä on niin
ikään hyvin jyrkät kyljet (koilliskyljellä on myös vieremäarpi). Muodostuman leveällä laella on puolestaan
matala, hieman kumpuileva painanne osaselänteiden välissä sekä matalia suppia. Alueen itäosan kumpuilevat
moreeniselänteet ovat 1600 x 300 x 25 metrin ja 1100 x 200 x 15 metrin kokoisia. Kumpumuodot vaihettuvat
luoteisosan suurista ja loivista kummuista kaakkoisosan matalampiin ja teräväpiirteisempiin kumpuihin.
Selänteiden välissä on suppia. Kumpujen halkaisija on noin 50-200 metriä ja korkeus 5-12 metriä. Alueen
koillispuolella Rekusenjärven takana kulkee suuri, katkonainen harjujakso, joka on mahdollisesti aiheuttanut
kumpuilevien moreeniselänteiden muodostumisen. Selänteet ovat luultavasti kerrostuneet alun perin
drumliineiksi, mutta deformoituneet deglasiaation loppuvaiheessa harjujakson syntyyn liittyneissä prosesseissa.
(vertaa esim. MOR-Y08-048, MOR-Y08-107). Kohdealueen ympärillä on runsaasti hyvin kehittyneitä
drumliineja. Hieman kohdealuetta muistuttavia muotoyhdistelmiä löytyy alueen itäpuolelta Lieksanjoen
rannoilta.
Rekusenjärven rannassa suuremman kumpuselänteen juurella on kalliopaljastuma. Kallion osuus suurmuodosta
ei kuitenkaan liene kovin suuri. Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, alarinteillä ja painanteissa on yleisesti
hiekkaa ja paikoin soraa (rantakerrostumaa). Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl
aarilla), rantavyöhykkeessä on tihentymiä. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m), kiviä on kohtalaisesti. Ylin
ranta on seudulla noin 120 metrin tasolla (Yoldiamerivaihe), alueella lienee kuitenkin ollut ensin lyhytaikainen
jääjärvi noin 130 metrin tasolla. Jääjärvi on ilmeisesti purkautunut lounaaseen kohdealueen kautta nykyisen
Pudasjoen kohdalla (huomattavan leveä, kaareva laakso). Myös luoteesta Autiosuolta näyttää alueen halki
kulkevan uomamainen painanne. Rekusenjärveen viettävien kumpuselänteiden rinteissä on suunnilleen 125 ja
130 metrin tasoilla rantakivikkoa ja paikoin matala törmä. Rekusenjärvi on bifurkaatiotyyppinen eli sillä on
kaksi laskujokea, Lieksanjoki ja Pudasjoki. Kohdealue sijaitseekin itse asiassa suuressa jokien väliin jäävässä
"Pankasaaressa".
Biologia
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alueen metsistä suurin osa on harvapuustoista kangasta.
Havumetsiä on lähinnä lounaisemman drumliinin proksimaali- ja kaakkoisemman drumliinin distaalipäässä
(Syke:CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Puusto vaihtelee tiheistä mäntytaimikoista varttuneisiin
männiköihin ja aukeisiin. Maapuita ja palokantoja löytyy jonkin verran.
Maisema ja muut arvot
Vesien ja soiden rajaama alue erottuu kartalla melko selkeästi. Jyrkät ja korkeat drumliinit hahmottuvat
maastossa hyvin, loivat kumpuselänteet vain kohtalaisesti. Muodot näkyvät pääosin tiestöltä. Drumliinien
hakkuilta on tällä hetkellä avaria näkymiä ympäröiville selänteille, vaaroille ja järville, mutta näköalat peittyvät
pian. Kaakkoisosa on peitteinen. Sisäinen maisema on jyrkkine rinteineen ja erikoisine vieremäarpineen melko
vaihteleva, joskin peitteistä, loivaa ja yksitoikkoistakin maastoa löytyy. Ruunaan laaja Natura-alue (FI0700045),
luonnonpuisto ja retkeilyalue on kolmisen kilometriä alueen itäpuolella, lännessä neljän kilometrin päässä on
puolestaan Reposuon-Kalliolahdensuon Natura-alue (FI 0700028). Kohdealueen rannoilla on kolme mökkiä ja
neljä kaavoitettua mökkitonttia.

