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PALOKANGAS - MARJOSÄRKÄT
Tietokantatunnus: TUU-08-054
Tuulikerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

153 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

23 m

Muodon suhteellinen korkeus:

12 m

Lieksa
Arvoluokka: 3
Pinta-ala:

60,7

Karttalehti:

4341 01

ha

Sijainti: Nurmijärven kylän eteläpuolella maantien molemmin puolin, 20 km Lieksasta pohjoiseen.
Geologia
Palokankaan - Marjosärkkien dyynialue koostuu poikkeuksellisen pitkästä, hieman katkonaisesta luodekaakkosuuntaisesta dyyniketjusta. Dyyniketjun kokonaispituus on noin 5,3 kilometriä, ja se sijoittuu laajahkon
suoalueen reunalle vaaran ja moreeniselänteiden juurelle. Alueella on useita hyvin tai melko hyvin kehittyneitä rantaja paraabelidyynejä sekä dyynikumpuja. Suuret ja korkeat paraabelidyynit sijoittuvat kohdealueen ylimmälle tasolle
dyyniketjun lounaisreunalle Palokankaalle ja Marjosärkkien alueelle. Paraabelidyynit ovat noin 600-800 metriä pitkiä
ja 3-12 metriä korkeita, ja ne ovat Palokankaalla hyvin jyrkkärinteisiä ja epäsymmetrisiä. Dyynien eteläinen suojasivu
on jyrkkä ja korkea. Marjosärkkien alueella paraabelidyynit ovat nousseet paikoin jopa 10-20 metriä
drumliiniselänteen kylkeä ylöspäin.
Rantadyynit ja dyynikummut muodostavat kohdealueen alimmalle tasolle koillis- ja pohjoisreunalle katkonaisia, 5002 300 metrin pituisia ja 2-5 metrin korkuisia melko loivapiirteisiä dyyniketjuja. Rantadyyniketjujen pohjoiset ja
koilliset, suohon rajautuvat vastasivurinteet ovat loivat ja paikoin selvästi suojasivurinteitä korkeammat. Alueen
keskiosassa Aittolammin itäpuolella dyynikummut ovat kerrostuneet osittain kalliokumpujen päälle.
Ylin ranta (Yoldiamerivaihe) on seudulla noin 135 metrin tasolla ja Pielisen jääjärven ylin ranta noin 125 metrin
tasolla. Dyynit ovat alkaneet ilmeisesti kerrostua vasta Pielisen kuroutumisvaiheessa, kun Sotkamon-Pielisen jääjärvi
purkautui Kajaanin eteläpuolella ja vedenpinta laski Pielisen altaassa noin 16 metriä (Miettinen 1996). Dyynien aines
on peräisin alueen koillis- ja itäpuolella olleeseen matalaan jääjärven lahteen kerrostuneista ja kuivilleen jääneistä
laajoista hietikoista. Nykyisin nämä hietikot ovat pääosin soistuneet. Tuulen suunta on ollut pääosin koillinen ja
pohjoinen.
Biologia
Alueella on eri-ikäisiä kuivahkon kankaan taimikoita, kasvatusmänniköitä ja varttunutta männikköä. Alueella on myös
tehty useampia hakkuita, joiden johdosta metsäkoneuria löytyy kohtuullisesti. Paikoitellen jäkäliä on hyvinkin
runsaasti. Soiden lähellä kasvillisuus saa lisäväriä suokasveista. Palokankaan pohjoisosassa kasvaa kissankäpälää
(NT).
Maisema ja muut arvot
Dyynialue hahmottuu hyvin tai kohtalaisesti ympäristöstä, ja osa dyyneistä näkyy tiestöltä. Näyttävimmät dyynit ovat
Palokankaan eteläosissa ja Marjosärkillä. Palokankaalla aluerajauksessa on mukana myös pieni, avoin neva. Alueen
keskiosan matalat dyynikummut ovat puolestaan vaatimattomia. Alue on pääosin peitteinen, ympäristöstä on
näkyvissä lähinnä rämeitä ja mäntykankaita. Palokankaan hakatusta pohjoispäästä avautuu näköala pohjoiseen.
Sisäinen maisema on kokonaisuutena vaihteleva.
Kohdealueella on useita tieleikkauksia, ja Palokankaalla on muutamia aineksenottokuoppia. Maasto on alueen
keskiosissa paikoin melko kulunutta, ja erääseen dyyniin on kaivettu pieni korsu. Alueen pohjoisosassa on pieni
ampumarata. Aittopuro on leikannut uomansa rantadyynin poikki. Kohdealueen eteläreunalla olevat drumliinit
kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin moreenimuodostumiin (MOR-Y08-129). Kohdealue on monipuolinen,
havainnollinen ja helppopääsyinen käyntikohde.
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