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ELLINKANGAS - TUURUNKANGAS
Tietokantatunnus: MOR-Y02-029
Arvoluokka:
Korkeus:

2
60 m mpy

ULVILA

Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto

Karttalehti: 1143 09
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 143,5 ha
15 m

Muodon suhteellinen korkeus: 15 m

Ellin- ja Tuurunkankaan muodostumat sijaitsevat Ulvilassa,
Tuurujärven ja Joutsijärven rannoilla.

Geologia
Jäätikön sulaessa alueelta se jäi nykyistä laajemman Itämeren peittoon. Itämeressä oli Yoldiameri-vaihe
parhaillaan muuttumassa Ancylusjärvi-vaiheeksi. Alueen korkeimmat mäet alkoivat kohota saarina merestä
Ancylusvaiheen aikana. Maankohoaminen on nostanut silloisen rantaviivan yli 160 metriä mpy. Litorinameren
alkuvaiheen rantaviiva on nykyään noin 72 - 73 metriä mpy (Kejonen et al. 1988).
Joutsijärven altaassa ja sen pohjoispuolella on laaja moreenimuodostumien alue. Alueella on usean tyyppisiä
moreenimuodostumia. Ellinkangas edustaa Joutsijärven etelä- ja itäpuolisia muodostumia, jotka ovat 0,5 - 2
kilometriä pitkiä, 0,3 - 0,5 kilometriä leveitä ja 10 - 20 metriä korkeita mäkiä. Niiden pituusakselin suunta on
likimain pohjois-eteläinen. Muodostumien aines on pääosin pohjamoreenia ja maapeitteen paksuus on 15 - 30
metriä. Ne saattavat olla jonkin vanhemman jäätikön virtauksen kasaamia drumliineja, joita jäätikön viimeinen
virtaus on muotoillut, tai viimeisen jäätikön virtauksen kasaamia Rogen-tyyppisiä moreeneja, jotka ovat jäätikön
alla pohjamoreenista syntyneitä, mutta jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia harjanteita (Kejonen et al.
1988). Ellinkankaalle on maaperäkartoituksen yhteydessä tehty kaksi seismistä linjaa. Niiden mukaan
maapeitteen paksuus vaihtelee muodostumassa 10,6 metristä 16,0 metriin. Pintalohkareisuus on runsasta, yli
kymmenen lohkaretta aarilla. Pohjoisempi Tuurunkangas sekä inventointiin mukaan otetut saaret, Isosunti ja
Keskinensunti, kuuluvat Joutsijärven altaan laajaan kumpumoreenialueeseen, jossa kumpujen korkeus on 3 - 12
metriä. Kummukkojen aines on erittäin lohkareista ja runsaasti hiekka- ja hietalinssejä sisältävää
ablaatiomoreenia (Kejonen et al. 1988). Tuurunkankaan pintalohkareisuus on yli kymmenen lohkaretta aarilla,
saarilla lohkareita on vähemmän, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Ellinkankaan - Tuurunkankaan
muodostumakokonaisuus kuuluu Pori - Ahlaisten kumpumoreenikenttään.
Biologia
Ellinkankaan eteläosassa on nuorta sekametsää, nuorta männikköä ja mäntytaimikkoa. Sähkölinjan tienoilta
alkaa varttunut kuivahkon kankaan kuusettuva männikkö ulottuen aina osa-alueen pohjoiskärkeen asti. Paikoin
alueella on myös reheviä melko luonnontilaisia kuusikoita. Kylmälahden rannassa on kaksi rämereunaista
saranevaa. Osa-alueen itärinteellä ja eteläosassa kasvaa kevätlinnunhernettä ja sinivuokkoa. Tuurunkankaan
eteläosassa on kasvatusmännikköä, varttunutta männikköä ja koivikkoa sekä niemen kärjessä isovarpuista
rämettä ja varttunutta männikköä. Autiotuvan ympäristössä on haapa-koivumetsää ja luonnonsuojelulain
jalopuulehto, jossa kasvaa runsaasti lehmusta. Kuivassa lehdossa on nuokkuhelmikkä-linnunmarjatyyppistä
kasvillisuutta (Luontotyyppi-inventointi 2004). Osa-alueen keski- ja pohjoisosat ovat valtaosin varttunutta
kuivahkon kankaan komeaa männikköä. Itäosassa on pieni tervaleppää ja koivua harvakseltaan kasvava
suopainanne, jossa esiintyy mm. luhtasaraa, ranta-alpia ja keltakurjenmiekkaa. Osa-alueen koillisosan mäellä on
keski-ikäistä sekametsää. Aivan osa-alueen pohjoiskärjessä on siemenpuuhakkuu. Osa-aluella kasvaa mm.
kevätlinnunhernettä. Pohjoisimmalla osa-alueella on hakkuualoja, mäntytaimikkoa, kasvatusmännikköä ja
varttunutta kuivahkon kankaan männikköä.
Maisema ja muut arvot
Ellinkangas ja Tuurunkangas muodostavat Tuurujärven ja Joutsijärven välille kivikkoisen kannaksen. Niemet
sekä niiden väliin jäävät saaret hahmottuvat hyvin rannalta sekä ympäröiviltä järviltä. Niiltä avautuu esteetön
näkymä järville. Pohjoisin kumpumoreenialue erottuu kummukon pohjoisosan läpi kulkevalta tieltä harvahkon
metsän vuoksi melko selvästi. Muodostuman sisäinen maisema on vaihteleva ja monipuolinen. Muodostumilla
on runsaasti lohkareita ja saaret tuovat maisemaan lisäarvoa. Alueen läpi kulkee Joutsijärven ulkoilureitti.
Alueella on pitkospuita ja saaria yhdistää mantereeseen sillat. Saarten välillä pääsee liikkumaan soutuveneellä.
Sammakkalahden saaret Tuurunkankaan länsipuolella, Suuluoto Tuurunkankaan itäpuolella sekä Turkinkankaan
itäpuolella oleva saari kuuluvat Joutsijärven luonnonsuojelualueeseen (YSA023255). Noin kilometri
muodostumalta länteen sijaitsee Järventaustan luontodirektiivin mukaan suojeltu Natura-kohde (FI0200180).
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