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KURKIKANGAS - PARAKKIKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-058

Pinta-ala: 50,5
Korkeus: 180
Alueen suhteellinen korkeus: 25

Geologia
Kurkikankaan - Parakkikankaan hyvin kehittynyt kaksiosainen dyynialue on kerrostunut suuren harjun 
lounaisliepeelle ja osittain harjun päälle. Kurkikankaalla hahmottuu viisi peräkkäistä paraabelidyyniä, joiden välissä 
on soistuneita deflaatiopainenteita. Parakkikankaalla paraabelidyyneistä muodostuu puolestaan lähes 2,5 kilometriä 
pitkä, paikoin jyrkkäpiirteinen dyyniketju. Ketjun koillispuolella on dyynikumpuja ja jonkin verran peittohiekkaa. 
Kohdealueen dyynien pituus on noin 100-1 000 metriä ja korkeus 1-12 metriä, ja niiden lounaiset, eteläiset ja 
kaakkoiset suojasivurinteet ovat paikoin jyrkät. 

Sotkamon jääjärven ylin ranta on seudulla noin 205 metrin tasolla, mutta vedenpinta laski pian noin 180 metrin 
tasolle, kun Sotkamon eteläosassa oleva Kalliojärven seutu vapautui jäästä (vrt. Kemiläinen 1986). Kohdealueen 
dyynit ovat alkaneet kehittyä vasta kun Sotkamon-Pielisen jääjärvi purkautui noin 10 750 vuotta sitten Kajaanin 
eteläpuolella Kattilamäen seudulla Ancylusjärven tasoon (vrt. Kemiläinen 1982), ja harju liepeineen kohosi 
vedenpinnan yläpuolelle. Ancylusjärvi on ulottunut Tipasjoen laaksoon viitisen kilometriä alueen pohjoispuolelle 
noin 140-145 metrin tasolle. Dyynit kerrostaneen tuulen suunta on ollut luoteinen. 

Dyynejä esiintyy hyvin runsaasti Sotkamon keskustasta Hiidenportin kansallispuiston luoteispuolelle ulottuvan noin 
40 kilometriä pitkän harjun yhteydessä (ks. TUU-12-059, 064, 066). Harju on osa Suomen pisimpiin kuuluvaa, 
Hailuodosta Ilomantsiin kulkevaa noin 400 kilometrin pituista harjujaksoa.

Biologia
Kurkikankaan puusto on varttunutta, harvennettua kuivan kankaan männikköä. Sekapuuna kasvaa vain yksittäisiä 
koivuja, ja lahopuut käytännössä puuttuvat. Aluskasvillisuus on varpu - jäkälälaikkuista. Varvikkoa vallitsee 
puolukka, variksenmarjaa on runsaasti ja kanervaa kohtuullisesti. Poronjäkälikkö peittää lähinnä paisteista 
lounaisrinnettä. Koillisrinne ja muu alue on edellistä varpuisempi ja seinäsammalta on lähinnä varvikoissa. Rinteillä 
on joitakin eläinten koloja. Muuten pohjakerros on ehjä. Jäkälikkö vaikuttaa vähän tallatulta mutta ei syödyltä.

Parakkikankaan puusto on suurimmaksi osaksi kuivan kankaan mäntytaimikkoa ja kasvatusmännikköä. Varttunutta 
männikköä on osa-alueen länsiosassa. Se vaikutti harvennetulta ja lahopuut puuttuvat. Parakkikankaan etelään 
avautuvat jyrkät rinteet ovat osin aukkoisia ja myös pohjakerros on paikoin puhki. Taimikkorinnettä on hakkuiden 
yhteydessä äestetty, josta aukkoisuus osin johtuu. Rinnettä vallitsee poronjäkälikkö, jota laikuttavat 
sianpuolakasvustot. Jäkälikössä on kohtuullisesti myös kieloa, metsälauhatuppaita, keltaliekoa, harvakseltaan 
hietakastikkaa ja yksittäin kissankäpälää (NT). Rinteessä on myös yksi laajahko lampaannatakasvusto. Äestettyjä 
laikkuja sulkevat lähinnä karvakarhunsammal, paikoin tinajäkälät ja hietikkotierasammal. Muuten kankaan 
kasvillisuus on varpuista ja kanervaa kasvaa kohtuullisen paljon variksenmarjan ja puolukan ohella. Kielo – 
jäkäläkasvillisuutta on jonkin verran myös loivemmilla paisteisilla rinteillä. 

Maisema ja muut arvot
Kurkikangas hahmottuu Honkajärven ja Kurkisuon rajaamana selkeästi ympäristöstä. Dyynit näkyvät molemmilla osa-
alueilla osittain tiestöltä. Kurkikankaalta avautuu maisemia avoimelle nevalle ja Honkajärvelle, Parakkikankaalta 
näkyy puolestaan ympäröiviä harjukankaita ja rämeitä. Sisäinen maisema on melko vaihteleva.

Alueella on useita tieleikkauksia, ja dyynit ovat Parakkikankaalla metsätöiden takia paikoin kuluneita. 
Parakkikankaan keskiosa on pohjavesialuetta. Kurkikankaan luoteispuoliselle dyynialueelle on kaavoitettu 
kymmenkunta loma-asuntotonttia. Kohdealueen koillispuolella vajaan kilometrin päässä on Räätäkankaan Natura-alue
(FI1200608).

Sijainti: Hämeenkylästä pohjoiseen Honkajärven länsi- ja kaakkoispuolella, 20 km Sotkamosta kaakkoon.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 12 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Sotkamo
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