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Tietokantatunnus: MOR-Y02-040
Arvoluokka:
Korkeus:

4

52,5 m mpy

Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini

Karttalehti: 2012 12

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 17,5 m

Muodon suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

71,0 ha
17,5 m

Leipyöli sijaitsee Perniön Laiterlan kylässä, Perniönjoen
länsipuolella.

Geologia
Vastasivun drumliinit (pre-crag) ovat kalliomäkien luoteisrinteeseen kerrostuneita virtaviivaisia
moreeniselänteitä. Perniön ympäristölle ne ovat tyypillisiä moreenimuodostumia. Muodostumien paksuudet
vaihtelevat seismisten luotausten mukaan 11 - 43 metriin. Niiden pituus on yleisimmin 400 - 800 metriä ja
leveys 150 - 300 metriä. Suurimpia vastasivun drumliineja verhoaa paikoitellen 0,5 - 1,5 metriin paksu
rantakerrostuma, jonka alla on huuhtoutumaton pohjamoreeni (Kielosto et al. 1996). Leipyölin pre-crag on
syntynyt III Salpausselän distaalipuolelle. Leipyöli kuuluu Lounais-Suomen vastasivudrumliinikenttään.
Leipyölin vastasivun drumliini on muodoltaan symmetrinen ja nuolimainen. Sen pituus on noin 1,4 km ja leveys
noin 800 metriä. Muodostuman proksimaalirinne on loivahko, itä- ja länsirinteet ovat selkeitä ja melko jyrkkiä.
Muodostuman koillispäässä on vanha maa-aineksen ottokuoppa, jonka pohjalla on vettä. Muodostumaa verhoaa
rantahiekka. Pintalohkareisuus on hyvin vähäinen, alle yksi lohkare aarilla.
Biologia
Alueen pohjoisosa on komeaa, varttunutta ja valoisaa tuoreen–kuivahkon kankaan männikköä. Selkätien
itäpuolen maa-aineksenottokuopan reunan maakasoilla kasvaa rikkaruohoja ja kausikostealla pohjalla ranta- ja
kosteikkokasveja. Lähelle kuoppaa matalaan painanteeseen on syntynyt ruohoinen neva. Länsirinteellä
varttuneesta männiköstä etelään on avohakkuuta, siemenpuuhakkuuta, mäntytaimikkoa ja varttunutta
kasvatusmännikköä. Itärinteellä on siemenpuuhakkuuta, nuorta tuoreen kankaan mäntymetsää ja kuusimetsää.
Pohjoisosan varttunut männikkö jatkuu kapeana kaistaleena etelään muodostuman lakiosissa. Sen itäpuolella on
matalaa mänty-koivutaimikkoa, mäntytaimikkoa, pieni ojitettu korpi ja isovarpuinen räme. Kallion
pohjoispuolella on varttunutta männikköä taas laajalti. Sen keskellä sijaitsee varttunutta kuusta kasvava ojitettu
korpi sekä pieni ojitettu isovarpuinen räme. Räme lienee ennen ojitusta ollut avoin neva, sillä suolla on yhä
mäntyjen lomassa puuttomia laikkuja. Moreenimuodostumaan liittyvä kallioalue koostuu kanervaisista–
jäkäläisistä kallioista ja eri-ikäisistä mäntytaimikoista varttuneisiin metsiin.
Maisema ja muut arvot
Perniön alueen maisemaa hallitsee sen vaihteleva topografia. Kalliot ja moreenimäet kohoavat ympäröivästä
savikosta. Paikoin kallioiden kaakkois- ja eteläpuolelle on kerrostunut hiekkaisia reunamuodostumia.
Perniönjoki ja sen mutkittelevat sivujoet ovat peltojen ympäröimiä. Leipyölin muodostuma erottuu
ympäristöstään metsäisenä mäkenä. Lähellä kalliota, muodostuman itärinteeltä, Tatinahteelta avautuu näkymä
kohti peltoja. Muuten puusto peittää näkyvyyden lähiympäristöön. Muodostuman sisäisessä maisemassa ei ole
erityspiirteitä. Sitä rumentavat vanhaan maa-aineksen ottokuoppaan ajetut risut, lasivilla yms. jäte. Alueella on
runsaasti polkuja, joista osa on ratsastajien käytössä. Noin 900 metriä muodostuman eteläpuolella sijaitsee
Kiskonjoenvesistö Natura-kohde (FI0200083).
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