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PÄREKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-07-005

Pinta-ala: 164,3
Korkeus: 163
Alueen suhteellinen korkeus: 16

Geologia
Pärekangas on tiivis dyynialue, joka koostuu alueen ulkoreunoja kiertävästä kumpuilevasta ja jyrkähköstä 
paraabelidyyniketjusta sekä keski- ja länsiosien matalammista ja loivapiirteisemmistä paraabelidyyneistä, 
dyynikummuista ja deflaatiopainanteista. Alueen kokonaisrakenne on hyvin samantapainen kuin Ristiharjun alueella 
(vertaa TUU-07-003). Paraabelidyynit ovat noin 200-1 000 metriä pitkiä ja 1-10 metriä korkeita. Dyyneistä 
muodostuu alueen keskiosaan paikoin pienipiirteistä dyyniverkostoa. Paraabelidyynien itäiset ja kaakkoiset 
suojasivurinteet ovat paikoin jyrkät. Keskiosan deflaatiopainanteet ovat yleisesti soistuneet, ja soiden pinta on pari 
metriä dyynialueen ympärillä olevia suoalueita ylempänä. Aineksessa näkyy paikoin ristikerroksellisuutta. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 180 metrin tasolla, mikä hahmottuu esim. alueen luoteispuolisen 
Kupulanharjun rinteiden muodoissa. Suursaimaa on ulottunut seudulla noin 120 metrin tasolle. Sen pohjoisimmat 
rantahavainnot on tehty 3 km päässä alueen lounaispuolella olevan Salahminjärven ympäriltä (Hellaakoski 1922). 
Kohdealueen dyynit ovat kerrostuneet jäätikön reunan edustalle Ancylusjärveen kerrostuneen hietikon päälle, pari 
kilometriä suuren harjujakson koillispuolelle. Dyynit ovat kerrostuneet Ancylusjärvivaiheen aikana alueen kohottua 
vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen suunta on ollut pääosin luoteinen. Alueen eteläpuolisiin hienohiekka- ja 
hietakerroksiin on kulunut Marttisenjoen mutkainen uoma ja useita raviineja.

Biologia
Alueen dyynit ovat kasvillisuuden suhteen tavanomaisia lukuun ottamatta etelärajalla sijaitsevaa Kotikankaan dyyniä. 
Metsät ovat suurimmaksi osaksi varttuneita, kuivahkon kankaan kasvatusmänniköitä. Jonkin verran on myös 
varttuneita männiköitä, mäntytaimikoita ja hakkuuaukkoja. Puustoisilla, matalilla dyyneillä aluskasvillisuus on 
varvikkoista ja puolukkavaltaista. Niiden seassa kasvaa runsaasti variksenmarjaa ja paikoin myös mustikkaa. Kanerva 
saattaa kasvaa vallitsevana taimikoilla, aukoilla ja muilla valoisilla paikoilla. Jäkälikköjä on aika vähän eteläisintä 
dyyniä lukuun ottamatta. 

Eteläisin dyyni eroaa muista dyyneistä, sillä se on muita korkeampi, sen paisterinne on jyrkempi ja paisterinteen 
suunta on osin etelään. Dyynin korkeimmalla kohdalla paisterinne osoittaa suoraan etelään. Dyynin jyrkkyyttä 
korostaa vielä se, että rinnettä on ilmeisesti luiskattu ja siitä on aikoinaan otettu hieman maa-ainesta. Rinteessä on 
kuitenkin jäljellä myös koskemattomia osuuksia. Näillä kohdin kasvaa jonkin veran mäntyjä ja putkilokasvien osuus 
on hieman pienempi verrattuna luiskattuihin pintoihin. Etelärinne on puuton noin 25 x 100 m osuudella ja tämän 
lisäksi on pari erillistä pienempää samankaltaista puutonta aukkoa. Pohjakerros on enimmäkseen valko- harmaa- ja 
palleroporonjäkälän peittämä. Poronjäkälien seassa kasvaa jonkin verran isohirvenjäkälää, pikkuhirvenjäkälää ja 
tinajäkäliä. Dyynin yläosassa on enemmän karvakarhunsammalen peittämiä deflaatiopintoja ja pienialaisesti myös 
avoimia deflaatiopintoja. Osa niistä näyttäisi pysyvän luonnostaan tai kulutuksen vuoksi auki. Jäkälikköä laikuttavat 
paikoin tiheät huopakeltanomatot, lampaannatakasvustot ja tiheät harjukortteen versot. Parissa kohtaa on pienialaisia 
kielokasvustoja ja yksi yhtenäinen katinliekokasvusto. Rinteessä kasvaa myös jonkin verran ahosuolaheinää, 
sianpuolaa, keltanoa ja kissankelloa. Alue rajautuu varjorinteen puolelta sekä sivuilta tavanomaiseen 
kasvatusmännikköön tai varttuneeseen männikköön. Alueen itäpuolella on tuore aukkohakkuu, jonka maanpinta on 
syväaurattu rinteen poikki lähes perunapeltomaisesti. Vakojen välissä on vielä havaittavissa poronjäkäliköt. 
Ahosuolaheinä on runsastunut aukolla. Muuten kasvillisuus on vielä lähes muuttumaton.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu kartalla varsin selkeästi Marttisenjärven, soiden ja peltojen rajaamana, mutta maastossa erot 
ympäristöön ovat kuitenkin melko vähäiset. Alueen reunoilta avautuu muutamia kohtalaisen avaria maisemia järvelle 
ja pelloille. Pääosin alue on kuitenkin peitteinen. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, mutta muodot ovat 
enimmäkseen loivapiirteisiä ja matalia.

Kohdealueella on useita pieniä tieleikkauksia, ajouria ja aineksenottokuoppia. Osa dyyneistä on äestetty, ja metsätyöt 
ovat monin paikoin kuluttaneet dyynien pintakerrosta. Eteläosan suolla on leveitä kaivantoja. Kohdealueen 
kaakkoisosassa Kotikankaalla on muutamia taloja ja loma-asutusta.

Sijainti: Marttisenjärven länsirannalla, 20 km Vieremältä pohjoiseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Vieremä

3324 11
3324 12
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