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Tietokantatunnus: MOR-Y09-052
Arvoluokka:
Korkeus:

3

165 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 3221 07,10
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 210,3 ha
80 m

Muodon suhteellinen korkeus: 80 m

Ahvenpyhän crag-and-tail-drumliini sijaitsee Kuusveden
länsirannalla, 4 km Laukaalta itään.

Geologia
Ahvenpyhän hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän pohjoisosaan.
Drumliinin koko on noin 3800 x 800 metriä ja korkeus jopa 80 metriä. Kalliosta muodostunut korkea
proksimaaliosa on jyrkkäpiirteinen. Drumliinin keskiosa on niin ikään korkea, ja sen kyljet ovat jyrkähköt.
Distaaliosa on selvästi loivempi, mutta kuitenkin selkeästi rajattavissa. Ahvenpyhä on rakenteeltaan seudulle
tyypillinen muodostuma, mutta kooltaan ja näkyvyydeltään tavallista merkittävämpi.
Kalliosta muodostuneen proksimaaliosan (”crag”) suojapuolelle kerrostunut selänneosa (”tail”) on
maaperäkartan mukaan hienoainesmoreenia. Leikkauksia on selänteen kylkiä kiertävien teiden varsilla melko
vähän. Drumliinin proksimaaliosan juurella on pieni hiekkainen rantakerrostuma (metsittynyt hiekkakuoppa), ja
distaaliosan pinta on niinikään hieman hiekkainen. Pintalohkareisuus on kohtalainen (1-5 kpl aarilla). Lohkareet
ovat keskikokoisia (1-2 m), kiviä on jonkin verran. Muinaisrantojen yhteydessä on paikoin pieniä lohkare- ja
kivikkotihentymiä mm. proksimaaliosassa ja itäkyljellä. Ylin ranta on seudulla noin 155 metrin tasolla, joten
drumliinin lakialue on supra-akvaattinen. Ahvenpyhän huipulla onkin selkeähkö huuhtoutumaton moreenikalotti,
jonka alapuolella kallio on huuhtoutunut esiin. Drumliinin itäkyljellä on myös nuorempia, melko epämääräisiä
lohkareisia rannanmerkkejä. Muinais-Päijänteen ranta on seudulla noin 103 metrin tasolla.
Biologia
Koskenniemen kärjessä on rehevää paju-harmaaleppälehtoa, josta osaa käytetään karjan laitumena. Lehdossa
kasvaa punaherukkaa, tervaleppää, koiranheittä ja metsäruusua. Savolan talosta luoteeseen maantien ja järven
välissä on ilmeisesti entistä hakamaata. Savolankankaan metsät ovat enimmäkseen nuoria ja nuorehkoja
männiköitä. Alueen länsireunalla rinteen alaosissa puusto on kuusivaltaista. Maantienvieressä on myös hakkuuta.
Riikinsuosta koilliseen on paikoin voimakkaasti kuusettunutta varttunutta männikköä. Sen pohjoispuolella
Ahvenpyhän lounaisrinteen alla on metsäkorte- ja pallosarakorpi, jonka puusto on samaa varjoisaa varttunutta
kuusikkoa kuin ympäröivä metsäkin. Melko vetisessä korvessa kasvaa hentosaraa. Korpea ympäröi komea
paikoin eri-ikäisrakenteinen hieman tavallista luonnontilaisempi varttunut sammaleinen–mustikkainen kuusikko.
Kuusikossa kasvaa mm. yövilkkaa. Ahvenpyhän laella on siemenpuuasentoon hakattua kalliomännikköä, vähän
tiheää nuorta kuusikkoa ja nuorta mänty-koivu-sekametsää. Ahvenpyhän pohjoisrinteellä on mäntytaimikkoa.
Maisema ja muut arvot
Ahvenpyhä hahmottuu ympäristöstä hyvin. Sen kyljet ovat peltojen ja vesistöjen rajaamat, ja jyrkkäpiirteinen
laki näkyy kauas. Drumliinin huipulta ja paikoin hakatuilta kyljiltä avautuu näköaloja järvien ja metsäisten
mäkien hallitsemaan ympäristöön. Erityisesti pohjoiseen ja koilliseen Leinolan peltoaukeille ja Kuusvedelle on
hyvä näkyvyys. Distaaliosan itäkyljellä on viljelysmaisemaa. Keski- ja distaaliosat ovat kuitenkin suurimmaksi
osaksi peitteiset. Sisäinen maisema on jokseenkin yksitoikkoinen, ainoastaan proksimaaliosan kalliot tuovat
selkeää vaihtelua. Kapea sähkölinja kulkee pituussuunnassa drumliinin halki. Kuusveden rannalla on useita
kesämökkejä ja drumliinin distaalipäässä on maatila. Alueen lähiympäristössä on useita pieniä suojelualueita,
jotka kuuluvat hajanaiseen Vatianjärven-Saraaveden alueen Natura-alueeseen (FI0900104). Saraakallion
kalliomaalaukset sijaitsevat puolentoista kilometrin päässä lännessä. Alueen kaakkoispuolinen harjujakso on
pohjavesialuetta, ja sen yhteydessä on myös kivikautinen kalmisto.

