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KOTIKANGAS

VETELI

Tietokantatunnus: MOR-Y10-016
Arvoluokka:
Korkeus:

4

120 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 2314 11

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 22,5 m

Muodon suhteellinen korkeus: 22,5 m

Moreenimuodostuman sijainti:

31,4 ha

Kotikangas sijaitsee Vetelin Patanan kylässä, Patananjärven
luoteispuolella.

Geologia
Alueen vapauduttua mannerjäätikön alta se on ollut meren peitossa ja ylimmän rannan taso on ollut yli 200
metriä mpy. Patananjärven ympäristössä on runsaasti jäätikön kulkusuunnan mukaisesti suuntautuneita
selänteitä. Inventointiin mukaan otettu Kotikangas on osa Kokkolan - Alajärven drumliinikenttää, joka alkaa
Lappajärveltä ja jatkuu aina Kokkolaan asti. Inventoitu drumliini sijaitsee tämän kentän kaakkoisosassa.
Kotikankaan drumliini on luode-kaakkosuuntainen, muodoltaan pisaramainen drumliini. Sen distaaliosa on
proksimaaliosaa leveämpi. Kotikangas on noin 800 metriä pitkä ja 400 metriä leveä. Sen rinteet ovat selkeät ja
melko jyrkät. Muodostuman pintalohkareisuus on vähäinen. Kotikankaan länsi- ja lounaisrinnettä verhoaa
hietainen/hiekkainen rantakerrostuma. Rantakerrostumassa on kotitarveottoa. Muodostuman lakiosassa on myös
rantakerrostuma, jossa on pienialaista maa-aineksen ottoa.
Biologia
Kotikankaan alue on pääasiassa varttunutta, tuoreen kankaan (VMT) mäntymetsää. Drumliinin laidoilla kuusi
yleistyy mäntyyn nähden. Alueen eteläosissa on lisäksi tuoreen (VMT) ja kuivahkon kankaan (EVT)
kasvatusmännikköä sekä kuivahkolla (EVT) kankaalla mäntytaimikkoa. Aivan drumliinin lounaislaidalla on
pieni hakkuualue. Lahopuuta alueella ei ole. Kasvilajisto on hyvin tyypillistä, eikä mitenkään edustavaa, vaan
alueen kenttäkerros on tavanomaista mustikkavaltaista kangasmetsää. Seassa voi olla lisäksi esim. puolukkaa,
kangasmaitikkaa ja metsälauhaa. Aluetta kiertävän pururadan käyttämättömät urat rehottavat nokkosta ja
koiranputkea.
Maisema ja muut arvot
Kotikangas hahmottuu ympäristöstään hyvin metsäisenä mäkenä. Se rajautuu ympäröiviin peltoihin sekä
itäpuolella sijaitsevaan Patanan kylään. Muodostuman distaaliosasta on näkymä Patananjärvelle. Kotikangas on
pääosin helppokulkuista mäntykangasta. Sitä kiertää pururata. Noin 1,3 kilometriä muodostumalta koilliseen
sijaitsee Koivumäen 1. luokan pohjavesialue (1092407).

