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91. Brännängsberget (Lapinjärvi)

Sijainti
Brännängsbergetin metsäkohde sijaitsee Itä-Uudellamaalla Lapinjärven kunnassa noin viisi kilometriä
kuntakeskuksesta luoteeseen. Alueelle on tieyhteys kantatie 1771:ltä.
Pinta-ala
Karttarajauksen pinta-ala 39 hehtaaria.
Yleiskuvaus
Brännängsberget on kaksiosainen, noin neljänkymmenen hehtaarin suuruinen metsäkokonaisuus, joka
sijaitsee vajaan kilometrin etelään luonnonsuojelullisesti merkittävistä Ilveskallion ympäristön metsistä (kts.
kohde Ilveskallion ympäristön metsät).
Brännängsbergetin itäisen osan metsät ovat pääosin varttuneita ja vanhoja lehtomaisen tai tuoreen
kankaan kuusisekametsiä, joissa esiintyy runsaasti järeää haapaa ja koivua sekä vähän nuorta lehmusta.
Siihen kuuluu myös vanhaa kalliomännikköä, korpea sekä pieni suolaikku. Lahopuuta on paikoin runsaasti.
Rajauksen luoteisosassa elää uhanalainen liito-orava.
Brännängsbergetin läntisen osan metsät ovat pääsääntöisesti rehevien kasvupaikkojen nuoria ja varttuneita
sekametsiä, joissa haapaa on paikoin runsaasti. Rajaukseen kuuluu myös rehevää korpea sekä kalliota
mutta myös tavanomaista, harvennettua talousmetsää.
METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot
Brännängsbergetin itäosan METSO-elinympäristöt ovat runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, metsäisiä
kallioita, jyrkänteen alusmetsää sekä puustoista suota. Arviolta noin puolet alueesta täyttää METSO:n
luonnontieteelliset valintaperusteet arvoluokkien I ja II osalta. Sen lisäksi arvoluokkaan III sijoittuu runsaasti
varttuneita ja vanhoja, sekapuustoisia metsikkökuvioita.
Brännängsbergetin läntisen osan metsät ovat enimmäkseen nuoria tai varttuneita, vanhaa metsää on
vähän. Metsät kuuluvat pääsääntöisesti METSO-luokituksessa kategoriaan III mutta alueelta löytyy myös IIkategorian elinympäristöjä. Erityisen huomionarvoisia ympäristöjä rajauksella ovat rehevät korvet ja
varttunut haavikko. Elävä puusto on rakenteeltaan monipuolinen: metsät ovat monin paikoin
harventamattomia ja lehtipuuta, kuten haapaa on runsaasti. Kuvion länsiosassa on myös jonkin verran
järeää kuusilahopuuta.
Lajistoarvot
Liito-orava.
Yhteenveto suojeluarvoista
Brännängsbergetistä löytyy laadukkaita METSO-elinympäristöjä sekä liito-oravan reviiri. Rajaukseen sisältyy
puustoltaan monipuolisia ja harventamattomia metsiä ja se tukee luonnonsuojelullisesti arvokasta
Ilveskallion ympäristön metsäkokonaisuutta.

Muuta
-läntisemmällä rajausalueella käytiin nopeasti eikä sitä ehditty inventoida kattavasti ja esimerkiksi
rajausalueen pohjoisosassa ei ole käyty. Läntisen rajauksen keskiosalla on runsaasti haapaa ja liito-oravan
esiintyminen siellä olisi syytä selvittää, koska itäisellä rajausalueella on asuttu reviiri.
-Brännängsberget kuuluu METLAn Lapinjärven tutkimusalueeseen.
Tietolähteet
-Luonto-Liiton metsäryhmän maastokäynti elokuussa 2012.
-Lapinjärven tutkimusalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 1997 – 2006 (Metsäntutkimuslaitos).

