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LAKLAJÄRVEN DRUMLIINIPARVI
Tietokantatunnus: MOR-Y08-131
Arvoluokka:
Korkeus:

3

180 m mpy

LIEKSA

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 4341 02, 4341 05
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
28 m

84,9 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 20 m

Laklajärven drumliiniparvi sijaitsee Hattuselkosen ja
Laklajärven kaakkoispuolella, 28 km Lieksasta koilliseen.

Geologia
Laklajärven erittäin hyvin suuntautunut 2200 x 1100 metrin kokoinen drumliiniparvi sijoittuu Lieksan
drumliinikentän keskiosaan. Tiiviissä, hieman limittäisessä sukkulamaisten drumliinien ryhmässä on yhteensä
yhdeksän erillistä selännettä. Drumliinien pituus on 600-1200 metriä, leveys 50-200 metriä ja korkeus 5-20
metriä. Alue viettää loivasti luoteeseen. Proksimaali- ja distaalipäät ovat selväpiirteisiä, vaihettumista ei ole.
Kyljet vaihtelevat loivahkoista sisäkyljistä jyrkähköihin ulkokylkiin. Laet ovat yleensä loivasti kumpuilevia ja
melko tasaisia, mutta hyvin virtaviivaisella Lintuniemen drumliinilla on varsin kapea ja terävä laki. Korkein
kohta on yleisesti selänteiden keskellä. Muutamia suppia löytyy. Kohdealueen muodot ovat tavallista paremmin
kehittyneitä, ja niiden muodostama parvi on poikkeuksellisen tiivis. Muuten drumliinit ovat kooltaan varsin
tavanomaisia. Kokonaisuutena alue on kuitenkin hyvä käyntikohde.
Tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, pintakerroksen alla näkyy myös kohtalaisesti hienoainesta.
Pintalohkareisuus on vähäinen (alle 1 kpl aarilla) ja lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (alle 1-2 m). Ylin
ranta lienee seudulla noin 125 metrin tasolla (Pielisen jääjärvi lounaassa), pienempiä lyhytaikaisia jääjärviä on
kuitenkin voinut olla seudulla ylempänäkin. Länsipuolisessa harjussa on deltamaisia laajentumia 140-145 metrin
korkeudella, ja Laklajärven etelärannalta hahmottuu leveä, uomamainen Rosvohotun painanne. Kohdealue on
todennäköisesti supra-akvaattinen.
Biologia
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee kokonaan valtion maalla, ja alueen metsät
ovat pääosin kuivahkon kankaan kasvatusmännikköjä tai mäntytaimikoita. Lintuniemen drumliini on varttunutta
kuivahkon kankaan männikköä. Se on myös luokitettu maisema- ja rantametsäksi ja sitä reunustavat
ojittamattomat rämeet. Muuten drumliineita reunustavat suot ovat ojitettuja rämeitä ja muuttumia
(Metsähallituksen kuviotiedot).
Maisema ja muut arvot
Soiden ja vesistöjen rajaama alue erottuu selkeästi kartalla ja maastossa, ja muodot näkyvät osittain tiestöltä.
Etenkin Lintuniemen drumliini on näyttävä ja selkeä muodostuma. Puuston salliessa näkyvissä on ympäristön
vaaroja ja moreeniselänteitä, varsinaisia kaukonäkymiä ei matalalta alueelta kuitenkaan ole. Lintuniemen
selänteeltä näkyy Laklajärvelle ja Ohtajoen suun avosuolle. Sisäinen maisema on runsaine selänteineen
vaihteleva, joskin muodot ovat kaakossa melko loivia ja peitteisiä. Mutkitteleva Iso-Pitkän laskupuro tuo
vaihtelua kaakkoisosaan. Maasto on kohtalaisen helppokulkuista ja näkyvyys inventointihetkellä toukokuussa
2004 melko hyvä.

