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Tietokantatunnus: MOR-Y12-032
Arvoluokka:
Korkeus:
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215 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 3441 09
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
30 m

30,9 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 30 m

Kissakankaan drumliini sijaitsee Kalpion itäpuolella Suojoen
länsirannalla, 16 km Puolangalta etelään.

Geologia
Kissakankaan drumliini sijoittuu Oulun drumliinikentän itäpuolelle. Melko hyvin suuntautuneen sukkulamaisen
drumliinin distaaliosa on leikkautunut kokonaan pois voimakkaan sulavesivirtauksen vaikutuksesta. Jäljellä
olevan selänteen koko on noin 900 x 500 metriä ja korkeus 20 metriä, mutta kokonaiskorkeusero muodostuman
laelta suuren sulavesiuoman pohjalle on jopa 30 metriä. Proksimaalikärki on loiva mutta selväpiirteinen,
lounaiskylki on jyrkempi ja korkeampi kuin matala ja hieman vaihettuva koilliskylki. Kyljillä ja laella on loivaa
kumpuilua. Korkein kohta on itäpäässä lähellä sulavesiuoman rinnettä, ilmeisesti alun perin suunnilleen
selänteen keskellä. Sulavesiuoman rinne on hyvin jyrkkä ja 15-25 metriä korkea. Kohdealue on osa pientä ja
hajanaista drumliiniparvea, jonka muodostumat sijaitsevat maastossa yleensä yksittäin. Selänteen muoto on
melko hyvin kehittynyt, mutta alueen geologinen arvo on nimenomaan drumliinin ja uoman yhdistelmässä.
Sulavesiuomat eivät ole drumliinien yhteydessä erityisen harvinaisia, mutta kohdealueella kontakti on
poikkeuksellisen havainnollinen, ja uoma on harvinaisen suuri.
Kalliosta ei ole havaintoa. Matalissa tieleikkauksissa on lähinnä soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on
vähäinen (alle 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä, enintään metrin kokoluokkaa. Kiviä on kohtalaisesti,
uoman rinteen juurella on sammalen peitossa varsin kivikkoinen vyöhyke. Ylin ranta on seudulla noin 190
metrin tasolla (Ancylusjärvivaihe), joten alue on supra-akvaattinen. Drumliinia leikkaava ns. Huosiuslammen
uoma on suuri purkausuoma, jonka kautta Puolangan alueelle vaarojen ja jäätikön reunan väliin patoutuneet
laajat jääjärvet laskivat Ancylusjärveen (Kemiläinen 1982:46, 48). Viisi kilometriä pitkän uoman leveys on noin
250-800 metriä ja se on varsin epäsymmetrinen: maakerroksiin kulunut länsirinne on jyrkkä, loivalla itärinteellä
on puolestaan lähinnä huuhtoutuneita kalliopintoja. Uoma on ilmeisesti toiminut varsin pitkään, sillä sen kynnys
Huosiuslammen koillispuolella on vain 188 metrin korkeudella, ja sen edustalla on runsaasti purkusedimenttejä.
Biologia
Kissakankaan drumliinin pohjoiskyljellä on avaraa, varttunutta kuivan (ECT) kankaan mäntymetsää.
Proksimaalirinteellä on taimikkoa ja eteläkyljellä laaja hakkuuaukea. Tien itäpuoleisella, jyrkällä rinteellä on
vanhaa, luonnontilaista lehtomaisen kankaan (DMT) kuusikkoa. Kasvillisuus on ylärinteessä paikoin kuivaa
lehtoa muistuttavaa ja valuvesirinteillä tuoreempaa, hiirenporras- ja metsäimarrevaltaista lehtomaista kangasta.
Luonnontilaisessa, tiheähkössä kuusikossa on runsaasti lahopuuta, naavaa ja luppoja. Rinteen yläosan
valoaukoissa kasvaa kieloa, valkolehdokkia, mustikkaa, puolukkaa ja lillukkaa. Rinteen keskiosassa on ruohoisia
ja kosteita laikkuja, joissa kasvaa lehto- ja metsäkortetta, hiirenporrasta, ruohokanukkaa, kultapiiskua,
metsäimarretta, oravanmarjaa, nuokkuhelmikkää, tuppisaraa, karhunputkea ja maitohorsmaa. Metsäimarre ja
kortteet muodostavat yhtenäisiä kasvustoja. Rinteen alaosassa on paksun sammalkerroksen osittain verhoamaa
kivikkoa. Puusto on harvaa lehtipuustoa ja kitukasvuista kuusta, ja muuttuu idässä vähitellen rämeeksi.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä koilliskylkeä lukuun ottamatta melko hyvin ja näkyy pääosin tiestöltä. Korkea ja
jyrkkä, metsäinen itärinne näkyy mainiosti soistuneen uoman pohjalta. Hakatulta lounaiskyljeltä on avara
näköala ympäröivään metsäiseen vaaramaastoon, idässä kohoavat Kainuun liuskejakson läntisimmät suuret
vaarat. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen, mutta muodot ovat selkeitä. Suuri uoma on paikoin varsin
vaikuttavan näköinen. Uoman purkudelta kohdealueen eteläpuolella on pohjavesialuetta. Alueen
kaakkoispuolella neljän kilometrin päässä on Mutalammen soiden Natura-alue (FI1200400).
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