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MÄKRÄSÄRKKÄ ENO 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-061 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 1 Karttalehti: 4241 09 Alueen pinta-ala: 48,8 ha 
Korkeus: 170 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mäkräsärkän reunamoreeni sijaitsee Kuusjärven luoteispuolella  
 aivan kunnan eteläosassa, 24 km Enosta kaakkoon. 
 
Geologia 
Mäkräsärkän 1800 x 400 metrin kokoinen reunamoreeni on osa Koitereen reunamuodostumaa (Rainio 1990a). 
Alue koostuu suuresta, jyrkkäpiirteisestä reunamoreeniselänteestä ja sen proksimaalipuolisesta kummukosta. 
Lounas-koillissuuntainen selänne (varsinainen Mäkräsärkkä) on noin 1000 metriä pitkä, 50-100 metriä leveä ja 
jopa 15-25 metriä korkea. Kumpuilevan selänteen distaalirinne on hyvin jyrkkä ja korkea, loivahko 
proksimaalirinne sulautuu kummukkoon. Selänteen laki on yleisesti terävä ja kapea, ja sitä katkoo muutama syvä 
uomamainen painanne. Pääselänteen jatkeina rajauksen koillis- ja lounaispäissä on lisäksi pienemmät, melko 
symmetriset selänteet. Mäkräsärkän proksimaalipuolinen, lievästi lounas-koillissuuntainen kummukko on melko 
loivapiirteistä, ja se nousee portaittain kohti selänteen lakea. Kumpujen halkaisija on 30-150 metriä ja korkeus 3-
10 metriä. Alueen koillispäässä on myös suuntautumatonta, lohkareista kummukkoa. Lounaisosan kummukossa 
muodot ovat puolestaan kohtalaisen pienipiirteisiä, myös muutamia suppia löytyy. Kohdealue on hyvin selkeä ja 
havainnollinen jäätikön reuna-asemaan syntynyt muodostumakompleksi. Alueen luoteispuolelle päättyy 2-3 
pientä harjua, kaakkoispuolella puolestaan kulkee pieni harju Kuusjärven yli. Koitereen reunamuodostuma 
jatkuu kohdealueen koillispuolella sora- ja hiekkavaltaisina tasanteina ja matalina kumpuketjuina, 
lounaispuolella pienten reunamoreenien ketjuna. Alue on edustava ja helppopääsyinen käyntikohde. 
 
Selänne ja kummukko ovat ainakin pinnaltaan moreenivaltaisia, lajittunutta ainesta voi kuitenkin olla 
syvemmällä kohtalaisesti. Tieleikkauksissa selänteen päällä ja juurella on sekä moreenia että soraa, 
distaalirinteen juurella on soraa ja hiekkaa. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl 
aarilla), selänteellä ja kummuilla sekä painanteissa on joitain tihentymiä. Distaalirinteen juurella lohkareita ei 
kuitenkaan ole erityisen paljon. Lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 m). Ylin ranta on seudulla 
ympäristön reunadeltojen perusteella noin 125-130 metrin tasolla, joten alue on ilmeisesti kokonaan supra-
akvaattinen. 
 
Biologia 
Mäkräsärkän reunamuodostuman metsien arvo perustuu niiden luonnontilaisuuteen. Vaateliasta lehtolajistoa on 
vähän ja ainoastaan jyrkän distaalirinteen yläosassa. Rehevin alue sijoittuu alueen lounaisnurkkaukseen. Puusto 
on pääosin paksusammaleista, vähälajista synkkää kuusikkoa. Sammalikolla kasvaa yövilkkaa ja vanamoa. 
Kuusikon keskellä on muutama pieni suoalue, joista löytyy saroja kuten mutasara, luhtasara, pallosara, 
harmaasara sekä tupas- ja luhtavillaa. Lisäksi soilla kasvaa varpuja kuten vaivero, mustikka, juolukka, suopursu 
ja puolukka sekä ruohoista raatetta ja kurjenjalkaa. Proksimaaliosan kumpareisessa maastossa on 
runsasruohoisempaa, varttunutta mäntytaimikkoa ja männikköä. Nuori männikkö alkaa olla kohtalaisen 
luonnontilaista. Distaalirinteellä kasvavista muutamista lehtolajeista mainittakoon käenkaali, nuokkuhelmikkä, 
sormisara, ahomansikka, metsäorvokki, karhunputki, kultapiisku, keltanot ja kielo. 
 
Maisema ja muut arvot 
Korkea ja jyrkkäpiirteinen selänne erottuu kartalla selkeästi ja näkyy mainiosti tieltä. Kummukon rajaus on 
kuitenkin melko tulkinnanvaraista. Maastossa kuljettaessa (inventointihetkellä elokuussa 2003) alueen muo
hahmottuvat hakkuiden takia paikoin erinomaisesti. Selänteen harjalta näkyy useiden kilometrien päähän 
luoteeseen ja kaakkoon ympäristön vaarakylille asti. Lounaisosa on peitteinen. Sisäinen maisema on erilaisin
muotoineen hyvin vaihteleva, ja näkyvyys on lähes koko alueella hyvä. Kohdealue sisältyy Pohjois-Karjalan 
pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeessa inventoituihin arvokkaisiin harjualueisiin
Distaalirinteen juurella on pieniä lähdemäisiä painanteita. Alueen luoteispuolella viiden kilometrin päässä on 
Tuomijärvensärkän-Kotalammenharjun harjujensuojelualue (HSO070068). 
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