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Tietokantatunnus: MOR-Y08-132
Arvoluokka:
Korkeus:

4

170 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 4341 02
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
10 m

17,0 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Munakankaan drumliini sijaitsee Hattuselkosen itäpuolella
Liukkupuron mutkassa, 31 km Lieksasta koilliseen.

Geologia
Munakankaan erittäin hyvin suuntautunut sukkulamainen drumliini sijoittuu Lieksan drumliinikentän
keskiosaan. Pitkä ja kapea selänne on 1800 x 100 metrin kokoinen ja 10 metriä korkea. Proksimaali- ja
distaalikärki ovat melko terävät, muoto loivenee hieman distaalisuuntaan. Kyljet ovat jyrkät tai jyrkähköt,
distaaliosassa epäsymmetriset (lounaiskylki on korkeampi). Laki on kapea ja loivasti kumpuileva, korkein kohta
on selänteen keskellä lähempänä proksimaalipäätä. Kohdealueen neulamainen muoto edustaa sukkulamaisten
drumliinien ääripäätä ja heijastaa samalla jäätikön voimakasta virtausta muodostuman kerrostumisvaiheessa.
Kohdealueen luoteis- ja kaakkoispuolella on useita samantapaisia, kuitenkin hieman matalampia ja loivempia
selänteitä.
Kaakkoispään tieleikkauksessa on hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus on vähäinen (noin 1 kpl aarilla), ja
lohkareet ovat pieniä tai keskikokoisia (1-2 m). Kiviä on paikoin kohtalaisesti. Ylin ranta on seudulla noin 125
metrin tasolla (Pielisen jääjärvi lounaassa), joten alue lienee supra-akvaattinen. Liukkupuro virtaa alueen
koillispuolella paikoin leveässä, subglasiaalisten tai ekstramarginaalisten sulavesien moreeniselänteisiin
leikkaamassa uomassa.
Biologia
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue sijaitsee kokonaan valtion maalla, ja alueen metsät
ovat kuivahkon kankaan nuoria kasvatusmännikköjä ja keskeltä varttunutta männikköä. Drumliinia reunustavat
suot ovat ojitettuja rämeitä (Metsähallituksen kuviotiedot).
Maisema ja muut arvot
Suon ja puron ympäröimä selänne erottuu selkeästi ympäristöstä, mutta se näkyy peitteisessä maastossa kunnolla
vasta läheltä. Erityisiä kaukonäkymiä ei ole, Laklavaara kuitenkin häämöttää lounaassa. Sisäinen maisema on
varsin yksitoikkoinen mutta selväpiirteinen. Kohteelle on helpointa tulla kaakosta, sillä Liukkupuro on syvä ja 34 metriä leveä. Maasto on helppokulkuista, selännettä pitkin kulkee traktoriura. Alueen länsipuolisella
Nurmijärven-Kivivaaran tiellä on talvisodan taistelupaikkoja ja muistomerkkejä, lähimpänä ovat Änäkäisen
viivytysasemat, panssariesteet ja luola kolmen kilometrin päässä lounaassa.

