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Metsätieteellisen  Koelaitoksen  perustaminen  ja sen  
toiminta vuosina  1918—1920.  

Siitä huolimatta,  että  Suomen metsätieteellinen koelaitos aloitti  
toimintansa vasta v. 1918, on ajatus  sen perustamisesta  melkeinpä  

yhtä  vanha kuin niissäkin  maissa,  joissa  tällainen laitos on  ehtiDyt  

työskennellä  jo yli  puolen  vuosisadan ajan. Lähinnä täitä kysymystä  

oli  metsänhoitajakunta,  jonka kokouksissa  asia  oli  pohdinnan  alai  

sena aika ajottain  jo vuodesta 1866 lähtien. Erityisemmin  ovat  flätä 

asiaa ajaneet  Evon metsäopiston  johtaja  tri  A.  G. Blomqvist  sekä yli  

metsänhoitaja  A. L. Borenius,  jotka  mainituissa kokouksissa  pitivät  

koelaitoksen perustamisesta  esitelmiä taikka korostivat  seiii välttä  

mättömyyttä muissakin  lausunnoissaan. Myöskin  metsäkomiteoiden 

mietinnöissä ('erittäinkin  vuodelta 1900) käsitellään asiaa.,  ja pide  
tään koelaitoksen perustamista  välttämättömänä. 

Suomeni metsätieteellisen koelaitoksen on 

erityisesti  mainittava vuosi 1906, jolloin Senaatti Metsähallituksen 

ylitirehtöörin P. W.  Hannikaisen alotteesta antoi silloiselle  yliopiston  

dosentille A. K.  Cajanderille  tehtäväksi tutkia  ulkomaiden metsätie  

teellisiä  koelaitoksia  sekä tehdä ehdotuksen koelaitoksen perustami  

sesta Suomeen. Tästä lähtien onkin Cajanderin  nimi liittynyt  eroit  
tamattomana Suomen metsätieteellisen koelaitoksen historiaan. Hä  

nen perusteellinen  kertomuksensa ulkomaisista koelaitoksista  sekä  

itsenäinen ja täydellinen  ehdotuksensa metsätieteellisen tutkimuslai  
toksen perustamisesta  Suomeen valmistuivat  v.  1909. Mainittuna 

vuonna asetettiin  eri  komitea tekemään lopullista  esitystä  koelaitok  

sen perustamisesta,  ja kuuluivat tähän senaattori A. Osio. Kairamo,  

ylitirehtööri P.  W.  Hannikainen,  professori  J. P.  Norrlin, professori  

A. K.  Cajander  ja metsänhoitaja  A. B. Helander. Komitean ehdo  

tus,  joka  periaatteessa  on  samanlainen kuin  mainittu Cajanderin  alku  

peräinen  ehdotus,  valmistui  v. 1913, mutta sota-ajan  takia  jäi se  kui  
tenkin toteutumatta, kunnes Senaatti lokakuun 24 päivänä  1917 vah  

visti  koelaitoksen perustamista  koskevan  asetuksen sekä  saman kuun 

27 päivänä  johtosäännön,  määräten samalla,  että laitoksen oli  aloitet  
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tava toimintansa tammikuun 1 päivänä  19L8. Tämä olisi  kuitenkin  

ollut  mahdotonta muuten kuin  siten,  että laitos  tulisi  aluksi  työsken  

telemään väliaikaisilla  voimilla, ja siksi'  ehdotettiin,  että  käiksi  pro  
fessorin tointa saataisiin viipymättä tällä tavalla täyttää.  Ennen 
asian ratkaisua puhkesi  kapina,  joten laitos  saattoi  alkaa toimintansa 

vasta heinäkuun 1 päivänä  1918. 
Täten Suomeen perustettu  metsätieteellinen koelaitos  eroaa orga  

nisajfcsionsa  puolesta  kaikista  ulkomaan metsätieteellisistä  koelaitok  

sista ja myös  kaikista  siihen asti  perustetuista  kotimaisista  muista 

tutkimusvirastoista.  

Koelaitokseen kuuluu toistaiseksi 3 vakinaista  professoria,  joiden  

pätevyysvaatimukset  ovat samat  kuin Helsingin  yliopiston  metsä  

tieteen professorien.  He edustavat kukin  omaa alaansa: metsänhoi  

toa,  metsänarvioimista ja metsämaaperätiedettä . Kullakin tutkimus  
alalla on sitäpaitsi  assistentti,  joka työskentelee  verrattain itsenäi  

sesti. Sitäpaitsi  saattaa Valtioneuvosto määräajaksi  kutsua muita  
kin henkilöitä toimittamaan erikoistutkimuksia..  Koelaitoksen halli  

tuksen muodostavat koelaitoksen professorit  ynnä ne Yliopiston  met  
sätieteen professorit,  jotka Valtioneuvosto kutsuu määräajaksi  laitok  

seen. Hallitus valitsee  keskuudestaan  johtajan  kolmeksi  vuodeksi 

kerrallaan. Ehdotuksen koelaitoksen professorinvirkojen  täyttämi  

seksi  toimittaa koelaitoksen  lisätty  hallitus,  jonka  muodostavat Metsä  
hallituksen ylitirehtööiri,  koelaitoksen professorit,  Yliopiston  metsä  
tieteen (professorit  sekä yksi  Metsähallitukseni valitsema jäsen.  Eh  

dokassijoja  määrättäessä on perusteena  pidettävä  hakijain  tieteellistä  
taitavuutta etenkin metsätalouden alalla. Lisätyn  hallitukseni tulee 

hankkia kahden tai kolmen asiantuntevan henkilön kirjalliset  lau  

sunnot hakijain  pätevyydestä.  Nämä lausunnot sekä asian käsitte  

lyssä  laadittu pöytäkirja,  johon on merkittävä  asiantuntijain  lau  

sunnot. ja lisätyn  hallituksen äänestyslausunnot,  ovat  hakemuskirjan  

oh ell  a lähetettävät Valtioneuvostoon. 

Mikäli  koelaitoksen suoritettavia tutkimuksia varten on välttämä  

töntä kaataa koepuita  tai ryhtyä  metsänviljelyä-,  ojitus-  ynnä mui  

hin kokeilutöihin valtionmetsässä,  saa asianomainen koelaitoksen 
virkamies sitä varten Metsähallitukselta määräaikaisen henkilökoh  

taisen lupakirjan. Luettelo kaadetuista puista  sekä ilmoitus  toimen  

piteistä,  joihin  on ryhdytty,  on viipymättä  toimitettava sille  metsän  

hoitajalle,  jolle metsänkäytön  silmälläpito  alueella kuuluu. 
Jos tutkimuksia varten asetettu koeala on tarpeen  määräajaksi  

saada koelaitokseni  yksinomaan  käytettäväksi,  on siihen saatava 

Metsähallitukselta  lupa. Metsähallituksen täten määräajaksi  hyväk  
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symä  'koeala on metsään ja kartalle  selvästi  merkittävä  sekä huo  

mioonotettava valtionmaata uudisasutukselle luovutettaessa kuin  myös  
mets&tailoudellisiia töitä metsähallinnon puolesta  toimitettaessa. 

Suomeni metsätieteellinen koelaitos on  siis  opetuksesta  erillään 
oleva metsätieteellinen tutkimusakatemia,  käsittävä toistaiseksi  3 

toisistaan riippumatonta,  pätevyydeltään  yliopis  tonp ro  f  eseo  rien ve  
roista  tutkigaa;  näissä  suhteissa  se on aimoa' metsätieteellinen koelaitos  

laatuaan. Se eroaa lisäksi  siinä suhteessa  muista metsätieteellisistä  

koelaitoksista,  ettei siinä ole eri tutkijoita  metsätiedettä ja eri luon  

nontieteitä varten. Viimemainitun»  järjestelmän  haittana on nim. se,  

että metsätieteellisiä tutkimuksia  ei voi edulla toimittaa ilman luon  

nontieteellistä (matemaatillista  y.m.) pohjaa,  ja koelaitoksen bota  
nistin  tutkimuksista  taas ei  ole riittävää  hyötyä,  jollei 'hän osaa niitä 
sovelluttaa metsätaloudelliseen käytäntöön.  Suomen koelaitoksen pro  

fessorien tulee ennent kaikkea  olla 'tieteellisesti  perehtyneitä  metsän  
hoitomiehiä (asetuksen  6  ja 7 §),  joilla  jokaisella:  tulee olla  perehty  
mystä  käytännölliseen  metsäitailouteen,  koska  he ainoastaan sen  kautta 
voivat saavuttaa riittäväni taidon arvostella esiintyvien  tutkimus  

kysymysten  tärkeyttä metsätalouden kannalta sekä vetää tutkimuk  
sistaan oikeita,  käytännöllisiä  johtopäätöksiä,  mutta joiden jokaisen  

myöskin  tulee, paitsi  tarpeellisia  opinnäytteitä,  olla julkaissut  mui  
takin  tieteellisiä tutkimuksia,  joista käy  selville  heidän tieteellinen 

kykeneväisyytensä  asianomaisella  tutkimusalalla. Kunkin tulee siis  

olla samalla kertaa perehtynyt  kysymyksessäolevaan  metsätieteen 
alaan ynnä siinä  kysymykseen  tuleviin,  luonnontieteellisiin,  matemaa  
tillisiin tai tilastollis-kansantaloudellisiin tutkimustapoihin;  heillä 

tulee kullakin  olla  perehtymystä  perustaviin  tieteisiin ja  kykyä  so  

velluttaa tuloksia käytännölliseen  talouteen, ja on tämä perehtymys  

osoitettava julkaisuilla.  

Tämän jälkeen on valtionimetsäkomitea  v. 1&20 ehdottanut,  että 

Koelaitokseen perustettaisiin  neljäs  professorin  toimi, joka koskisi  
metsätilastollisia  tutkimuksia. 

Koelaitoksen hallitus ja henkilökunta. Ku  

ten  edellä on mainittu, aloitti  Koelaitos  toimintansa heinäkuun 1 päi  

vänä  1918 väliaikaisilla  voimilla. Koelaitoksen lisätty halli  

tus, johon toistaiseksi  ovat  kuuluneet ainoastaan Helsingin  yli  

opiston metsänhoitotieteen professori  A. K.  Cajander  sekä Metsähalli  

tuksen valitsemana jäsenenä  senaattori, professori  A. Osw.  Kairamo,  

oli  nimittäin myöntänyt  Koelaitoksen professorien  virkojen hakijoille  

näiden pyytämän 18 kuukautta kestävän  resipiiittaajan  sekä esittänyt,  

että Koelaitoksen metsänhoidon ja inetsätaksationin  professorien  toi  
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miini määrättäisiin väliaikaisesti viranhoitajat  siksi  kunnes virat  voi  

daan vakinaisesti  täyttää  ja ehdottanut näiksi,  edelliseen Evon-Vesi  

jaon hoitoalueeni metsänhoitajan,  fil.  tohtori Olli  Heikinheimon ja  

jälkimmäiseen  metsänarvostelijan,  fil.  tohtori O.  J. Lakarin. Tähän 

esitykseeni  suostuikin Senaatti kesäkuun 7 päivänä  1918. Katsoen 

kapina-ajasta  aiheutuneihin epänormaalisiin  oloihin  jatkoi  Valtio  

neuvos  to syyskuun.  19 päivänä  1919 tekemällään .päätöksellä  kaik  
kien hakijain respiittiaikaa  edelleen yhdellä  vuodella eli heinäkuun 

7 päivään  1920. 

Koelaitoksen ensimmäisen hallituksen ovat muodostaneet Metsä  

hallituksen ylitirehtööri, professori  A.  K.  Cajander,  jonka Senaatti 

oli hallituksen jäseneksi määrännyt  vuoden 1918 tammikuun 
8 päivänä, sekä mainitut Koelaitoksen v.t. professorit,  joista  

tohtori Heikinheimo valittiin  Koelaitoksen väliaikaiseksi  johtajaksi  ja 

tohtori Lakari  sihteeriksi.  

Niinhyvin  Koelaitoksen hallitukset  kuin  v.t.  professoritkin  ovat 

olleet  samat vuosina 1918, 1919 ja 1920, maaperäopin  professorin  toi  

men ollessa  koko ajan väliaikaisestikin  täyttämättä. Laitoksen as  

sistentit  ovat sitävastoin vaihdelleet. Metsänhoidon assistenttina  on 

ollut heinäkuun 1  päivästä  1918 joulukuun  1 päivään  19'19 metsäkon  

duktööri,  fil.  tohtori V. T. Aaltonen ja viimemainitusta päivästä  läh  

tien  fil.  maisteri  V. Kujala,  metsänarvioimisen v.t. assistenttina hei  

näkuun 1 päivästä marraskuun 1 päivään  1918 metsätkonduktööri  

Aarne Boman,  jolloin  hän oli  sota-palveluksen  takia pakoitettu  toi  

mensa jättämään,  sekä  kesäkuun 1 päivästä  1919 edelleen metsäkon  

duktööri,  fil.  maisteri  Eino Saari. Näiden lisäksi  on maaperäopin  as  

sistenttina toiminut marraskuun 1 päivästä  1918 fil.  tohtori Väinö 
Auer. 

Suoritetut työt. Koelaitosta koskevan johtosäännön  1 

§:n  mukaan on sen  tarkoituksena tutkimuksilla ja kokeilla  selvitellä 

järkiperäisen  metsätalouden perusteita  sekä niitä seikkoja,  joista  Suo  
men metsätalouden kannattavaisuus riippuu.  Tästä  käy  selville,  että 

metsätieteellistä tutkimusta voidaan harjoittaa kahdella tavalla:,  

käyttämällä  kokeellista taikka vertailevaa tutkimusmenetelmää. 

Edellisessä  tapauksessa  saadaan tulokset  tavallisesti  koeviljelysten  ja 
n.®,  pysyväisten  koealojen  avulla.,  joita  on käytetty  m.m. eri  kultuuri  

menettelyjä,  perinnöllisyys-  ja lamnoituskokeita sekä saman metsän 

kehitystä  ja tuottoa koskevissa  tutkimuksissa.  Vertailevissa  tutki  
muksissa  sitävastoin pyritään  luonnossa eri  olosuhteissa saavutettu  

jen, ja siis  nyt  jo valmiiden,  tulosten keskinäisen  vertailun avulla  rat  
kaisemaan eri  menettelytapojen  sopivaisuus  ja edullisuus eri  tapauk  
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sissa. Näillä tutkimustavoilla on niinhyvin hyvät  kuin huonoakin  

puolensa. Edellisiin  kuuluu ensinmainitussa  .menettelyssä  se, että» 
siinä tarpeellista  tarkkuutta käyttäen voidaan useinkin saadai 
eliminoiduksi pois  tuloksiin häiritsevästi  vaikuttavat  sivuseikat,  jo  

ten  tulokset  vastaavat juuri  niitä olosuhteita, joista kulloinkin  on  kyn  

symys. Suurena epäkohtana  on  niissä  taas se, että kokeet  kestävät  

kauvan:  lopulliset  tulokset saadaan niistä usein vuosikymmenien,  

jopa vuosisadan  tai  parinkin  kuluttua. Näin ollen tulevat ne taval  

lisesti  myöskin  kalliiksi,  sillä  koealojen:  hoitaminen ja suojeleminen  

sekä uudistetut havainnot niissä vaativat tuntuvia kustannuksia..  

Kaiken tämän lisäksi voivat  hyönteis-,  sieni-,  myrsky-,  kulo-  y.m. 

vahingot  turmella koeviljelyksiä  ja -metsiä,  joten tulokset  käyvät  

epäluotettaviksi  taikka  jäävät  ne kokonaan saamatta. Varsinkin pie  
niä kokeilualueita käytettäessä  voi olla  myöskin  se  vaara tarjona,  

että olosuhteet saatetaan keinotekoisesti  sellaisiksi,  ettei niillä enää 

ole vastinetta luonnossa, joten saatuja  tuloksia  ei sellaisenaan voida 

soveltaa  käytännölliseen  metsätalouteen. 
Suomen metsätalouden vielä kaivatessa  pikaista  ratkaisua useille 

tärkeille ja laajakantoisille  kysymyksille,  on luonnollista, että Metsä  
tieteellisen Koelaitoksen työt ovat ainakin alkuaikoina  rajoitettavat  

etupäässä  vertaileviin  tutkimuksiin. Vasta sitten,  kun  tällaiset  perus-:  

kysymykset  ovat  saadut ainakin orienteeraavasti selvitetyiksi,  on  aika 

ryhtyä  pitempiaikaisiin  eksaktisiin  tutkimuksiin. Näin ollen tulee- 

Suomen metsätieteellisen koelaitoksen  tehtävä  verrattain pitkän  aikaa 
olemaan enemmän  tutkimus- kuin  koelaitoksen tehtävää. 

Viimemainittua periaatetta  on seuralttukin Koelaitoksen tähän  
astisessa  toiminnassa,  sitäkin  suuremmalla syyllä,  kun se väliaikai  

sesti  järjestettynä  ei  ole voinut  panna alulle pitempiaikaisia  ja laitok  

sen vastaista toimintaa sitovia töitä. 

Viime aikoina ovat tulleet erittäin  aktualisiksi  Pohjois-Suomessa  

sijaitsevien  laajojen  metsien uudistaminen ja niiden  kasvuni  selvittele  

minen erittäinkin  siitä syystä,  että nämä  metsät ovat  joutuneet  en  
tisiä  paljon  runsaampien  hakkauksien alaisiksi. Paljon  epävarmuutta,  

on siellä  vielä mäntymetsien  hoidossa, mutta vieläkin vähemmän sel  

viteltyjä  ovat olleet Ouluni läänin itä-  ja pohjoisosien  vanhat kuusi  

metsät,  joihin  valtion tekemistä neljättä  miljoonaa  kuutiometriä kä  
sittävistä  paperipuukaupoista  johtuvat  hakkuut ovat etupäässä  si  

joitettavat  ja joiden  takia korkeintaan  parinkymmenen  vuoden sisääni  

nähtävästi noin 70 000 hehtaaria metsämaata on saatava uudelleent 

metsitetyksi. Kuten seuraavasta Koelaitoksen eri osastojen  toimin-< 

taa koskevasta  selostuksesta  käy  selville,  ovatkin  etupäässä  Pohjois-  
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Suomen metsät olleet Koelaitoksen ensimmäisinä toimintavuosina  sen 

p ääa  s  ial  li  se  n a tutki  mus  aiheena
.
 

M e t  s äj n h o  i  t o-o  s  a  s t o.  

V.t.  professori  Heikinheimo on vuosina 1918 ja 1919 tutkinut  

Pohjois-lSuomen  kuusimetsien •  esiintymistä,  laatua, uudis  

tumista,  kehitystä  ja niissä  tavattavia yleisimpiä  tuhoja.  

Tätä varten on tehty  tutkimusmatkoja  molempien  vuosien kesinä'  

sekä  myöskin  kevättalvella  1919. Tämän lisäksi  on jatkettu  aikai  

semmin aloitettuja  tutkimuksia,  jotka koskevat  

kuusimuotoja  ja niiden metsätaloudellista arvoa,  sekä  

Suomen vanhimpia  metsäviljelyksiä  ja niiden tuloksia.  

Kesällä  1920 tehtiin matka Lappiin  

metsäraja- ja suojametsäkysymyksem  selvittelyä  varten. 

Tutkimuksia pidettiin  tarpeellisina  siitä syystä,  että Enontekiön;  

Inarin ja Utsjoen  pitäjien  isojaon loppuun  suorittaminen,  josta  erit  

täinkin  metsävarojen  vähyyden  ja metsien vaaranalaisen säilymisen  

takia on eri  mielipiteitä  olemassa,,  tulee piakkoin  lopullisen  käsitte  

lyn alaiseksi.  Samoilla sekä  etelämpänäkin  suoritetuilla matkoilla 

tutkittiin  myöskin  

Pohjois-Suomen  koivumets'ien esiintymistä, laatua ja' 

-uudistumista.  

'Assistentti  Aaltonen on  kesällä 1918 tutkinut 

kuivien kangasmetsien  uudistumista Suomen Lapissa'  
sekä kesällä 1919 samoissa seuduissa 

puiden  ja taimistojen  välistä  juuristokilpailua.  

Assistentti  Kujalan  pääasiallisena  tutkimusaiheena (v. 1920) on 

ollut  

tervaleppä,  sen  metsätaloudellinen arvo  ja menestymisen  

ma  hdoi 1  i.suu  det Su omiessa.  
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M e t s  ä  n'  a> r  v  i o i  m i s  o  s a  s  t  o.  

V.t.  professori  Lakari  on v. 1918 tutkinut  

kuusen ja männyn 1 kasvusuhteita Pohjois-Su  ome  n paksu  

isammaltyypin  metsissä.  

Tämä työ  on ollut  välttämätön, jotta  voitaisiin  ratkaista.,  kumpaako  

mainituista puulajeista  on vastaisuudessa kasvatettava  tällä Pohjois  

suomessa yleisellä  metsätyypillä.  

Kesällä  1919 on  tehty tutkimuksia  

männyn runkomuodosta,  

kuusen karsimisesta,  sekä 

kuusen uudistumisvuosista  Keski-  ja Etelä-Suomessa. 

Kesällä 1920 on kerätty  aineistoa  tutkimusta varten,  joka koskee  

harsintahakkuiden vaikutusta havupuiden  kasvuun.  

Assistentti  Boman on kesällä 1918 koonnut useissa  Kajaanin  kih  

lakunnan pitäjissä  aineistoa,  jonka  avulla on tarkoitus selvitellä  

metsien kasvun  aikakautista  jaksollisuutta.  

Assistentti  Saari  on  kesäni  alkupuolella  v.  1919 tehnyt  0.-Y.  Tor  

natorin konttorissa  Imatralla tilastollisia  laskelmia tutkimusta var  

ten, joka  koskee  

metsätulojen  jakautumista  eri väestöpiirien  kesken,  

sekä saman kesän loppupuolella  ja seuraavana kesänä tehnyt  Lou  

nais-Suomessa havaintoja  ja kerännyt  aineistoa toiseen tutkimuk  

seensa : 

kotitarvepuunkulutus  maaseudulla. 

Maa ;p ei  räop  i  11 in e  n osasto. 

Assistentti  Auer on vuosina 1919 ja 1920 tutkinut 

Pohjois-Su  öinen rinnesoita ja niiden taloudellista arvoa,  

yleisimpiä isoistumistapoja  Ke  s  k  i-P  ohjanm  a  a  11  a sekä'  

maan kohoamisen vaikutusta soistumiseen. 
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Koelaitoksen julkaisut.  

Suurin osa Koelaitoksen tutkimustulosten  selostuksista,  joiden' 
valmistamiseen on käytetty melkein  kaikki  talvikaudet, julaistaan'  

laitoksen omassa julkaisusarjassa,  Metsätieteellisen Koelaitoksen' 

Julkaisuja  (Meddel  andien  frän Forstvetenskapliga  Försöksanstalten  —■' 
Oommunicationes ex Institute Quaestionum forestalium Finlandiae' 

edit  a  e), joista nyt  2  
1

/
2
 vuoden kuluessa on ilmestynyt  kolme  nidettä,' 

sisältäen  seuraavat julkaisut:  

Nide 1 (v.  1919); 

V. T. Aaltonen, Kangasmetsien  luonnollisesta uudistumisesta Suo  

men Lapissa,  I. 319 siv.  

Referat: Über die natürliche Verjüngung  der Heidewälder im' 
Finnischen Lappland.  I. 56 siv.  

Nide 2 ( v.  1920); 

O. J. Lakari,  Tutkimuksia kuusen ja männyn  kasvusuhteista  

I'  ohjois-S  u o  m  e  n  ipaksusammal  tyypillä.  165  siv.  
Referat: Untersuchungen  über 'die Zuwachsverhä]tnisse  der Fichte  

und  Kiefer  auf dem Dickmoostypus  in Nord-Finnland. 15 siv.  

Olli  Heikinheimo,  Kuusimuodoista ja .niiden metsätaloudellisesta 

arvosta. 102 siv.  

Referat: Über die Fichtenformen und ihren forstwirtschaftlichen  

Wert.  11 siv.  

Olli  Heikinheimo,  Kuusen iän määräämisestä, ja  kuusen myöhäis  

juurista. 29 siv.  
Referat  : Über die Bestimmung  des Alters  der Fichte  und ihre  

Ajdventivwurzeln. 6  siv.  

O. J. Lakari,  Tutkimuksia kuusen karsimisesta.  38 siv.  

Referat: Untersuchungen  über die  Ästunlg  der Fichte. 5 siv.  

Nide 3 (v. 1920); 

Olli  Heikinheimo,  Pohjois-Suomen  kuusimetsien esiintyminen,  laa  

juus  ja puuvarastot.  163 siv.  
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Referat:  Vorkommen,  Umfang  und Holzvorräte der Fichtenwäl  

der in Nord-Finnland. 6 siv.  

O.  J.  Lahari,  Tutkimuksia  männyn muodosta. 30 siv.  
Referat:  Untersuchungen  über die Form der Kiefer. BS. 
Väinö Auer,  Piirteitä  Keski-Pohjanmaan  soistumistavoista.  60 siv.  

Referat:  Über Versumpfungsprozesse  in Mittel-Österbotten.  11 S 
Olli  Heikinheimo,  'Suomen lumituhoalueet ja niiden metsät. 134 siv,  

Referat:  Die Schneeschadengebieten  in Finnland  und ihre Wälder, 

17 S.  



Die Gründung  der Forstwissenschaftlichen  Versuchsanstalt  Finn= 

lands und ihre Wirksamkeit  in den Jahren  1918—1920. 

Obwoh.l .die Forstwissenschaftliche Versudhsanstalt Filmlands erst im 

Jahre 1918 mit  ihrer Tätigkeit  begonnen bat,  ist der  Gedanke. ein  solches  

Institut zu griinden, fast ebenso alt wie in den Ländern, wo eine derar  

tige  Anstalt bereite iiber ein halbes Ja'hrhuindert hat arbeiten können.  Aim  
näcbsten  stand dieser Frage das Forstmeisterkorps,  in (lessen Versamm  

lungen die  Sache schon von 1866 an you Zeit zu Zeit in Erwagung  gezogen  
worden ist.  Insfoesondere sind fiir sie eingetreten der  Direktor  des Forst  

institute Evo Dr.  A. G. Blomqvist  und der  Oberforstmeister A. L. Borenius, 
die ill den genamnten Versammlungen Vorträge liber die Griindung  einer 
Versuchsanstalt  hielten oder deren Notwendigkeit auch in anderen von 

ihnen erstatteten Gutaohten betonten. Auch in den Berichten des Wald  

komitees (namentlioh vom Jahre 1900) wird die Sache behandelt, und die 

Griindung einer Versuchsanstalt als notwendig  bezeichnet. 
In der Geschichte der Griindung der F  orstwissenschaftlichen Versuchs  

anstalt Finnlamds ist besonders  das  Jahr 1906 zu  erwahnen, wo der Senat 

auf die Initiative des Gcnerald irektors der Forstverwaltung  P. W. Hanni  
kainen den damaligen Dozenten der TJniversität A. K.  Cajander beauftragte, 

die ausländiechen forstwissenschaftlichen Versuchsanstalten zu studieren 

und Vorschläge betreffend die Griindung einer Versuchsanstalt in Finn  
land zu machen. Von da an ist auch der  Name Cajanders unzertrennlich 

mit der Ge.schichte der forstwissenschaftlichen Versuohsanistalt Finnlands 

verkniipft. Sein griindlicher  Bericht  iiber aueländische Versuchsanstalten 

sowie sein  selbständiger  und alkeitiger Vorschlag betreffend die Griin  
dung einer forstwissenschaftlichen Forschungsanstalt in Finnland wur  
den 1909  fertiggestellt. In diesem Jahre wurde zwecks  Ausarbeitung ei  

ner endgiiltigen  Proposition iiber die Griindung  einer Versuchsanstalt ein 
beeonderes Komitee eingesetzt, dem Senator  A. Osw.  Kairamo, General  

direktor P. W. Hannikainen, Professor J. P. Norrlin,  Professor A. K . Ca  

jander und Forstmeister A. B.  Helander anigehörten. Der Vorschlag des  

Komitees, der im Prinzip  mit  dean erwähnten ursprunglichen Vorschlag  
Cajanders iibereinstimmte, lag  1913 fertig vor,  blieb aber wegen  des Krie  

ges  unausgefiihnt, bis der Senat am 24. Oktober 1917 die Verordnung be  
treffend die Griindung  der Versuchsanstalt  und  am 27. desselben Monats 
deren Statut bestätigte mit der  gleichzeitigen Bestimmung, dass  die An  

stalt  am 1. Jaoiuar 1918 mit iihrer Tätigkeit beginnen sollte. Dies  ware je  

doch nur  so möglich  gewesen,  dass die Anstalt fiir den Anfang  mit provi  
fiorischen KTäften gearbeitet hätte, und daher wurde vorgeschlagen, dass 
zwei Profeseuren umveirzuglioh  auf diese Weise besetzt werden diirften. 
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Vor der Entecheidumg der Angelegenbeit brach  der Auifruhr aus, sodass 
die Anstalt erst am  1. Juli  1918 mit iihrer Tätigkeit beginnen konnte. 

Die so in Finnlaind gegriindete  forstwieeenschaftlicbe Versuchsanstalt 
unterscheidet sich in ihrer Organisation von alien ausländischen forst  

wissenschaftlichen Versuchsanstalten und auch von alien bisher angelegten 
einheimisehan anderen Forschungeinstitu't'en mit offiziellem Charakter. 

Zu der  Versuohsansitalt geihören vonläuifig 3 ordenfcliche Professoren,  

deren Kompetenzforderungen diesel ben sind, die an die Professoren der 
Forstwissenschaft an der Universität zu Helsingfors geetellt werden. -Sie 

vertreten  je eim Fach: Waldibau, Forsttaxation und forstliohe Bodenkunde. 
Ausserdem kann der Reicbsrat fiir bestimmte Zeit aueh andeTe Personen 

zur Ausf iihrung spezieller TJntersuehuingen berufen. Die Direction der 

Versuchsanstalt wird gebildet  von den Professoren der Anstalt und den  

jenigen Professoren  der Forstwissenschaft an der  Universität,  we'lche der 
Reicbsrat fiir bestimmte Zeit an die Anstalt beruft. Die Direktion wahlt 

aus  ihrer Mitte fiir je drei Jahre einen Leiter. Vorschläge zur  Besetzung 
der Professuren der Versuohsianstailt werden von dex verstärkten Direk  

tion der Anstalt gemacht, die sich aus dem Generaldirektor der  Forstver  

waltung,  den Professoren der Versuchsanstalt,  den Professoren der  Forst  
wissenschaft an der  Univensität und einem von der Foratverwaltung  aus  
ersehenen Mitglied zusammensetzt. Bei der Aufstellung der Vorschlags  
listein iiber die Kandidaten solleoi namemtlich die wissenschaftlichen 

Leistungen der Bewerber auf dem Gebiet der Forstwirtschaft zugrunde 

gelegt  werden. Die verstärkte  Direktion soil die schriftlichen Gutachten 
zweier oder dreier Sacbverständiger iiber die Kompetenz der Bewerber 

einholen. Diese Gutachten sow.ie das bei der Behandlung  der Angelegem  
heit gefiihrte Protokoll, in dem die Äueserungen  der Sachverstämdigen  und 
die Abstimmungsergebnisse der  verstärkten Direktion zu verzeichnen sind, 

»ollen imit der' Bewerbungauirkunde an den Reichs.nat eingesandt werden. 
Sofern eg fiir die von der Versuchsanstalt auszufiihrendan Unter  

suchungen nötig ist,  Probestämme zu fallen oder forstwirtschaftliche,  
Entwasserungs- oder sonstige experimentelle  Arbeiten in einem Stiaats  
i'orst zu unternehmen, erhält der  betreffende Beamte der Versuchsanstalt  

dafiir von der Forstverwialtung  einen auf eine  bestimmte Zeit  lautenden 
uniibertragbaren Erlauibnisschein. Ein Verzeichnis iiber die gefällten 

Bäume und eine Anzeige iiber die Massnahmen, die ergriffen worden  sind, 

solien unverziiglich an den Forstmeister,  dem die tlberwaehung  des  Forst  
betriebs in dem Revier obliegt,  eingesandt werden. 

Soil eine fiir  Untersuchungen verordnete Probetfläche fiir  bestimmte 
Zeit ausscbliesslich von der Versuchsanstalt benutzt werden, so ist dafiir 
die Erlaubnis der  Forstverwialtung  zu erwirken. Eine in dieser Weise von  

der Forstverwaltung  fiir bestimmte Zeit genehmigte Probefläche ist deut  
lich in dem Wald und auf  der  Karte zu  bezeichnen und zu beriicksichtigen,  

wenn staatäicher Grund und Boden fiir die Colonisation iiber laiseen, und 

auch, wenn daselbst seitens der Forstverwaltung forstwirtschaftliehe Ar  

beiten ausgefiihrt werden solien. 

Die Forstwissenschaftliche Veisuehsainistalt ist also eine von der Un  

ter  rich  t  sitä  tigkedt getrennte forstwiesenischaftliohe Forschungßakademie, die 

vorläufig 3 voneinander unabhängige, in.bezug auf ihre Kampeternz den 
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TJniversitätsprofessoren  gleichstehende Forscher umfasst;  in  diesen Hin  
eichteni ist sie  die einziige  forstwissenschaftliche VeTsuchsanstalt  ihrer A/rt. 
Sie unterscheidet sich ausserdem iaa der Hinsicht von den iibrigen  forst  

wissenschaftlichen Untersuchsansitalten. dass <sie keine besonderen Forscher 

fiir Fors'twissenschaft und die verschiedenen Naturwisisenschaften aufweist. 

Dem letziteren System  hafteit nämlich der Nachteil an, dasis  forstwissen  
schaiftliche Untersucfhungen nicht vorteilhaft ohne naturwisßiemischaftliche 

(mathematische new.) Basis ausgefiihrt werden können, und die Unter  

suchungen  eines Botainikers der Versuchsanstalt  bringen keinen geniigen  
den Nutzern,  wenn er dieselben nicht  auf die foirstwirtschaftliche Praxis  
anzuwenden versteht. Die Professoiren der Versuchsanistalit Finnlands sol  

ien vor  allem mit ihrer Wissenschaft wohlvertraute Forstmänner sein (i  

'6 und 7 der  VeroTdnung), voin. denen jeder imit der  priaktischen  Forstwirt  

scbaft  bekannt sein  soil,  da sie nur dadurch hiinreichende Fähigkeit erwer  

ben können, die Wichtigikeit  der vorkommenden Foirsohu.ngsiprobleme fiir  

die Forstwirtschaft zu 'beurteilen und aus  ih/ren Untersuchungen richtige,  

praktische Schlusse zu zieben,  die aber auch iälle  ausser den erforderlichen 
Lehrproben andere, wissensehaftliche Untersuchungen veröffentlicht ha  
ben  solien, aus  denen ihre wissenschaftliche Befähigung auf  dem betreffen  

den ForschuTigegebiet ersichtlich  wird. Jeder soli also zu gleicheT Zeit  

in dem tfragiliobein  Grebiet der Forstwissensdhaft sowie in  den betreffenden 

naturwissenschaftlichen,  mathematischen oder statistisch-volkswirtechaft  
lichen Forschungsmethoden zubause sein; sie  solien alle mit den grund  

legenden Wissemschiaften vertr.aut sein  und die Fähigkeit  besitzen, die 

Ergebnisse auf die praktiselle  Wirtschaft  anzuwenden, und diese Ver  

trautheit soil  durch VeTÖffentlichungen dokumentiert werden.  

iSpäter hat das Staatsforstenikomitee 19-20 vorgeschlagen, an der  Ver  

sucbsanstalt eine vierte Professur einzurichten, die forststatistische Unter  

su'ohungen umfassen wtirde. 

Direction und Personal der Versuchsanstalt. Wie erwahnt, begann 

die Versuchsanstailt  iaim 1. Juli 1918 ihre Tätigkeit mit provisorisehen 

Kräften. Die verstärMe DireJciion der Anstalt,  der  vorläufig  nur der Pro  

fessor des Wa'ldibaus an  der Universitäit zu Helsingfors A. K. Cajan  

der und als  von der Forstverwaltung ausersehemes Mitglied Senator Pro  
fessor A. Osw.  Kairamo angehört haben, hatte nämlich den Bewerbern um 

die Professuren der Vexsiuchsanstalt eine von diesen angeeuchte Frist  von 

18 Monaten gewahrt und beantragt, fiir die Ämter der Professorein des 
Waild'baus und der Forsttaxation an der Versiuchsianstal't provisorisch  

Vikare zu verordnen, <bis<  die Ämter fest besetzt werden könnten,  und  -als 

solche fiir das  ersitere den  Forstmeisfer des  Reviers E  vo -Vesi  jako Dr. phil.  

Olli  Heikinheimo und fiir das letztere dsn Forsttaxator Dr. phil.  O.  J.  La  

hari vorgeschlagen. Diesen Antrag igenehmigte der Senat denn auch am 

7. Juini 1918. Im Hinblick amf die durch den Aufruhr hervorgerufenen 

unnormalen Verhältnisse verlängerte der  Reichsrat durch Entscheid vom 

39. September i1i919 die Frist  samtlicher Bewerber um ein weiteres Jaihr, 
d. h. bis zum 7.  Juli 1'9'20. 

Die erste Direhtion der Versuchsanstalt  ist  gebildet worden von dem 

Greneraldirektor der  Forstverwialtung  Professor A.  K.  Cajander, den der  
Senat iam  8. Januar des 'vtoreriwahnten Jaihres zuim Mitglied der Direktion 
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verordnet hatte, und den  genannten stellvertretenden Professoren der  Ver  

suehsanstalt,  von denen Dr. Heikinheimo zum interimistischen Leiter und 
Dr. Lokari zum Sekretär der Versuehsanstalt gewahlt wurde. 

Sowohl .die Direktion der Versuehsanstalt als  auch die stellvertreten  

den Professoren sind in den Jahren 1918, 1919 und 1920 diesel ben g  ewe  

sen, wahrend die Professur fiir forstliche Bodenkunde wahrend der  gan  
zen Zeit auch interimistisch unbesetzt geblieben  i«t. Die stellvertretenden 
Assistenten der Anstalt haiben dagegen gewechselt. Assistent des Wald  
baus war  vom  1. Juli 1918 bis 1. Dezember 1919 Forstkondukteur,  Dr. 

phil. V. T. Aaltonen und von dem letztgenannfcen Tage an  mag. pliil.  V. 

Kujala, Assistant de'r Fapsttaxation vom 1. Juli bis 1. November 1918 

Farstkondukteur Aarne Boman, der  alsdann gezwungsn  war, wegen  des 
Militärdienstes aus dem Aimt  zu saheiden, und  ivam 1.  J.uni 1919 bis auf 

weiteres Forstkondukteur, mag. phil. Eino Saari. Ausserdem ist als  
Assistent  dar Bodenkunde vom 1. November 1919 Dr. phil.  Väinö Auer 

tätig gewesen.  

Die bisherigen Arbeiten. Nach § 1 des Statute der Versuehsanstalt 

verfolgt diese den Zweck, durch Untersuchungen und Experimente die 

Grundlagen einer rationellen Forstwirtschaft und die Faktoren zu er  

forschen,  durch welche die Rentabilität der Forstwirtschaft in Finnland 

bedingt ist. Hieraus ergibt sich,  dass  die forstwissemschaftliche Forschung  
auf zweierlei Weise betrieben werden kann: mit Anwendung  einer  experi  
mentellen oder einer vergleichenden Forschungsmethode. Im ersteren  

Falle gewinnt  man die Ergebnisse gewohnlich  mit Hilfe von Versuchskul  

turen und sag. bestämdigen Probeflächen, die unter  anderm bei Urnter  

suchungen, iiber versehiedene Kulturverfahren, Erblichkeits- und Diin  

gungsversuche  sowie iiber die Entwicklung  und den Ertrag emuinddessel  
ben Waldes angewandt worden sind. Bei vergleichenden Untersuchungen 

dagegen geht man darauf aus,  durch Vergleichung  der in der Natur unter  
verschiedenen Bedingungen gewonnenen, also bereite fertig vorliegenden 
Resultate eine Entscheidung  iiber die Geeignetheit und Vorteilhaftigkeit 
verschiedener Verfahren in verschiedenen Fallen zu treffen. Diese For  

schungsmethodeii haben ihre guten wie auch ihre schlechten Seiten. Zu 
den ersteren  gehört bei den zuerst bezeichneten Verfahren die, dass man 
dabei nötige Genauigkeit vorausgesetzt oft störend auf die Ergebnisse 

einwirkende Nöbenumstände eliminieren kann. sodas» die Resultate gerade 
den Bedingungen entsprechen, um die es sich jeweils handelt. Ein gros  

ser  Missstand ist  dabei hinwieder der, dass die Versuche lange Zeit dauern: 

die  endgiiltigen Resultate lassen sich  aus ihnen oft  erst nach Jahrzehnten, 

j.a nach einetn oder gar einigen  Jahrhundartien gewiinnen. Infolgedessen 
stellen sie sich in der Regel auch kostspielig,  denn die Pflege  und der 
Schutz der Probeflächen sowie die wiederholten Beobachtungen auf die  

sen sind mit  fiihlbaren Ausgaben verkniiipft. Zu alledem können die Vea-
-  

suehskulturen und -walder durch Insekten-, Pilz-,  Sturm-, Feuer- u. a. 
Schäden zerstört werden, sodass die Resultate unzuverläseig werden oder 

ganz ausbleibeni. Besonderis bei der Benutzung kleiner Vereuchsflächen 
kann auch die Gefahr bestehen,  dass die Bedingungen auf kiinstlichem 
Wege so gestaltet werden,  dass sie  kein Gegenstiick  mehr in dear Natur ha  

ben, weshalb sich auch die gewonnenen  Ergebnisse  nicht ohne weiteres 
auf die praktische  Forstwirtschaft  amwenden lassen.  
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Da die Forstwirfcschaft  Filmlands noch autf baldige  Lösumg mehrerer 

wichtigen und weittragenden  Probleme wartet, ist  es natiirlich, dass die 
Arbeit.cn der Foretwissenechaftlichen Versuchsianstalt wenigstens fiir den 

Anfang hauptsächlich auf vergleichande Unter<suchunige,n eingesc'hran'kt 
werden miissen. Erst nachdem derartige Grundfragen wenigstens  orien  
tierend aufgeklärt sind,  wird es angebracht sein, längere Zeitstrecken um  
fassende  exakte  Untetrsuchungen in Angriff zu nehmen. Unter diesen Um  

.ständen wird die Forstwissenschaftliche Versuchsanstalt  Finnlands noch 

verhältnismässig  lange  mehr die Aufgabe haben ein Forschungs-  als  eine 
Versuchsanstalt zu sein. 

Dieses Prinzip  ist  denm auch  in  der  bisherigen Tätigkeit  der  Versuchs  

anstalt befolgt worden, und zwar  <mit umso grösserem Recht,  ale sie 'bei 
ihrer provisorischen Organisation keine  weit in die Zukunft reichenden 

und die spätere Wirksamkeit des Institutes bindenden Arbeiten in  die 

Wege leiten konnte. 

In letzter Zeit sind die Verjiingung der  ausgedehnten Walder Nord- 
Fin.nlands und die Erforschung  ibres Zuwachses au&äerordentlich aktuell  
geworden, namentlich darum, weil  diese Walder in viel ausgiebigerem 

Masse als firiiher von Ausfhieben faetroffen worden sind. Viel Unsioherheit 

herrscht dort noch in der Pflege  der Kiefernwälder, noch weniger aber 
sind  die altetn Fichtenwaldeir in den östlichen und nördlichen Teilen des 

Lanes Uleaborg  erforscht  gewesen,  in denen die Aushiebe fiir die vom 
Staate abgesehlossenen Lieferungen vocn iiber drei Millionen Kubikmeter 

Zelluloeeholz hauptsächlich vorgenommen  und derentwegen innerhalb 

höohstens 20—80 Jah.re wahrscheinlich ca. 70.000 ha Waldboden neu be  

waldet werden miissen. Wie aus  der folgenden. tlbersicht iiber die Tätig  
keit der verschiedenen Abteilungen der  Versuchsanstalt hervorgeht,  sind 

denn auch vorzugsweise die Walder Nord-Finnlands wahrend der ersten  

Wirksamkeitsjahre der Anstalt Gegenstand von deren Untersuchungen 

gewesen. 

Abteilun-g fiir Waldb.au. 

Der stellvertretende Professor Heikinheimo hat in den Jahren 1918 

und 1919 untersucht 

das  Vorkommen, die Beschaffenheit, die Verjüngung und  

die Entwicklung  der Fichtenwälder in Nord-Finnland und  
die am häufigsten in  ihnen anzutreffenden Schäden. 

Zu diesem Zweck wurden in den Sommern der beiden Jahre sowie 

auch im Spätwinter 1919 Forschungsreisen unternommen.  Ausserdem 

wurden-  früher begonnene Untersuchungen fortgesetzt,  welche  zum Gegen  
stand hatten 

die Fichtenformen und ihren forstwirtschaftlichen Wert,  

sowie die ältesten Waldkulturen in Finnland und ihre Er  

gebnisse. 

Im Sommer 1920 wurde eine  Reise nach Lappland gemacht zwecks  

Erforschung  der  Waldgrenzen- und Schutzwaldfrage.  
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Die  Untersuchiungein  wurden darum a  k  erforderlich angesehen,  weil  
die endgültige Durchführung der Flurregelung  in den Kirchspielen  

Enontekiö, Inari und Utsjoki, worüber besonders wegen  des geringen 
Umfangs desr Wald,best ände und der gefährdeten Erhaltung der  Wälder 
verschiedene Ansichten geherrscht haben, alsbald in eine abschliessende 

Behandlung genommen  werden wird. Auf denselben sowie auch auf 

weiter südlich vorgenommenen  Reisen  wurden auch untersucht 

das  Vorkommen, die Beschaffenheit und die Verjüngung 
der Birkenwälder in Nord-Finnland. 

Der Assistent Aaltonen hat im Sommer 1918 

die Verjüngung  der Heidewälder in Finnisch-Dappland  

und im Sommer 1919 in denselben Gegenden  

die Wurzelkonkurrenz der Bäume studiert. 

Der Assistent Kujala bat sich  bei seinen Forschungen (1930) haupt  

sächlich beschäftigt  mit 

der Schwaraerle und ihrem forstwirtschaftlichen Wert. 

Abteilung für Forsttaxati on. 

Der stellvertretende Professor Lakari hat im Jahre 1918 untersucht 

die Zu  wachs  Verhältnisse der Fichte und Kiefer in den 

nordfinnischen Wäldern vom Dickmoostypus. 

Diese Arbeit ist notwendig  gewesen,  um entscheiden zu können, 
welche von den beiden Baumarten in Zukunft auf diesem in Nord-Finn  

land häufigen Waldtypus zu erziehen ist.  

Im Sommer 1919 wurden Untersuchungen  angestellt 

über die As  t  ung der  Fichte,  
über die Form der  Kiefer 

und die Verjiingumgsjahre  der Fichte in Mittel- und 
Süd-Finnland. 

Im Sommer 1920 ist  Material gesammelt worden für eine Unter  

suchung über 

den Einfluss des Plenterbetriebs auf den Zuwachs 

der Bäume. 

Der  Assistent. Boman hat im Sommer 1918 in mehreren Kirchspie  
len des Kreises  Kajaani  Material gesammelt,  imit dessen Hilfe 

die Periodizität des Wachstums der Bäume 

aufgehellt werden soll. 

Der Aasisten,t Saari bat während der ersten Hälfte des Sommers 

1919 im Konitor der A.-G. 0.-Y. Torinator in Imatra statistische Berech  

nungen auegeführt für eine Untersuchung  üiber 

die Verteilung  der  Walderträge auf die verschiedenen Be  

völikerungskreise,  
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sowie in der zweiten Hälfte desselben Sommers und während des fol  

genden Sommers in Südwest-Fi nnland Beobachtungen gemacht  und Mate  
rial gesammelt für  eine andere Untersuchung über 

den Holzverbrauch in der eigenen  Haushaltung  auf dem 
Lande. 

Abteilung für Bodenkunde. 

Der Assistent Auer hat 1919 und 1920 studiert 

die Gehängemoore Nord-Finnlands und ihren wirtschaft  

lichen Wert,  

die häufigsten Versumpfun gsarten in Mittel-Österbotten 

und 

den Eindfluss der Landhöbung  auf die Versumpfung. 

Veröffentlichungen der Versuchsanstalt. Der grösste Teil  der Be  
richte iiber die Forsebimgisergabnisse  der Versuchsanstalt, deren Abfas  

sung  fast  alle Win  tersem  ester gewidmet  worden sind, werden in der eige  

nen Schriftenserie der  Anstalt:  Metsätieteellisen Koelaitoksen Julkaisuja  

(Meddelanden frän Forstvetenskapliga  Försöksanstalten Communicatio  

nee ex Instituto Quaestionum forestalium Finlandiae editae) herausgege  

ben, von denen im Lauf von 2 1/2 Jiahren drei Bände mit folgendem In  
halt erschienen sind: 

Band 1 (1919) 

V.  T. Aaltonen, Kangasmetsien luonnollisesta uudistumisesta Suomen 

Lapissa,  I. 319 siv.  
Referat: Über die natürliche Verjüngung  der  Heidewälder im Fin  

nischen Lappland, I. 56 S. 

Band 2 (1920) 

O. J. Lokari,  Tutkimuksia kuusen ja männyn kasvusuhteista Pohjois- 
Suomen paksusamimal  tyypillä. 165 siv.  

Referat: Untersuchungen  über die Zu  wachs  Verhältnis  se der  Fichte 
und Kiefer  auf dem Dickmooetypus ini Nord-Finnland. 15 S. 

Olli Heikinheimo, K  uusi  muodoista ja niiden metsätaloudellisesta ar  
vosta. 102 siv. 

Referat: Über die Fichtenformen und ihren forstwirtschaftlichen 

Wert. 11 S.  

Olli Heikinheimo,  Kuusen iän määräämisestä ja kuusen myöhäisjuu  
rista. 29 siv.  

Referat: Über  die Bestimmung  des Alters der Fichte und ihre Adven  
tivwurzeln. 6 S.  

O. J. Lakari,  Tutkimuksia kuusen karsimisesta. 88 siv.  

Referat: Untersuchungen über die Ästung  der Fichte. 5 S. 
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1972—21 
3  

Band 3 (1920) 

Olli Heikinheimo,  Pohjois-Suomen kuusimetsien esiintyminen, laa  

juus ja puuvarastot. 163  siv.  
Referat: Vorkommen, Umfang und  Uolzvorräte der  Fichtenwälder in  

NordnFinnland. 6 S. 

O. J. Lakari,  Tutkimuksia männyn muodosta. 34)  siv.  
Referat: Untersuchungen über die Form der Kiefer. 8 S. 

Väinö Auer, Piirteitä Kesiki-Pohjanmiaan soistumistavoista. tili  siv.  

Referat: Über Versumpfungsprozesse in MitU'l-ötsterbotten. 11 S. 
Olli Heikinheimo, Suomen luimituihoalueet ja niiden metsät. 134 siv.  

Referat: Die Soltneesch-adengebiete i.n Finnland und ihre Wälder. 17 S. 





TUTKIMUKSIA 

KUUSIMETSIEN 

UUDISTUMISVUOSISTA  

ETELÄ- JA KESKI-SUOMESSA.  

O.  J. LAKARI.  

HELSINKI 1921 

VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO.  





Esillä  oleva  tutkimus perustuu  kesällä  v.  1919 Etelä- ja Keski  

suomessa  kerättyyn  aineistoon. Suurta huolta ja teknillistä  käte  

vyyttä  kysyvät  mikroskooppiset  ikämääräykset  on tälläkin kertaa,  
kuten aikaisemmissa,  samanlaatuisissa tutkimuksissa,  suorittanut 

neiti Hilja Laksonen,  jättäen myöskin  käsikirjoituksena  käytettä  

väkseni  fil. kand.-tutkinnon laudatur-arvosanaa varten laatimansa 

ikämääräysten  työmenetelmää  käsittävän  tutkimuksensa »Kuusen 

iän määrääminen». Tästä sekä  Meteorologisesta  Keskuslaitoksesta  
saadun aineiston käsittelyssä  hänen antamastaan arvokkaasta avusta  

lausun  parhaat  kiitokseni.  

Tekijä.  
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2292—21 

Johdanto. 

Aikaisempien  tutkimusten kautta,  jotka perustuvat  puiden  ikä  

määräyksiin,  on selvitetty  männyn  uudistumis vuodet koko  Suomessa  

Utsjoen  metsärajalta  aina Suomen eteläosaan saakka 1). Kuusen 

uudistumisvuosista ovat  tiedot sen  sijaan  niukat. Kirjallisuudessa  on 

tästä huolimatta ilmoituksia  kuusen  siemenvuosiperiodien  pituudesta,  

joskin  ilmoitukset  luonnollisestikin,  tarkkoihin  tutkimuksiin perustu  

mattomina,  ovat toisistaan poikkeavia.  Niinpä  esim.  Hartioin 2 )  
mukaan Saksassa  kuusen  siemenen tuotanto vaihtelee paljon,  Hessin 3 )  

mukaan olisi  kuusella siemenvuosia joka 5—6, Kirchnerin 4 ) ja 

nördlinuerin5)  mukaan joka  3—4, Kleinin6

)  mukaan  joka  3—5 v.  

burchh  aro  tin 7 ) mukaan eivät kuusen siemenvuodet satu yhtä  
usein kuin männyn. Ne  sattuvat varsin epäsäännöllisesti,  mutta ovat 

toisinaan erittäin runsaita. 

Ruotsissa  sattuisi kuusella hyviä  siemenvuosia wahlgrenin ß)  
mukaan joka  4 vuosi,  eteläosassa  maata 2—3 v.  väliajoilla,  (iollgre  

x ) August  Renvall, Die  periodischen  Erscheinungen der  Reproduktion  
der Kiefer an der  polaren  Waldgrenze. Acta forestalia  fennica  1. 1912. 

Lauri  Ilvessalo, Tutkimuksia  mäntymetsien uudistumisvuosista Etelä  

ja Keski-Suomessa. Acta forestalia  fennica 6. 1917. 
O. J. Lakari, Studien über die  Samenjahre und  Altersklassenverhält  

nisse  der Kiefernwälder auf  dem nordfinnischen Heideboden.  Acta forestalia  

fennica 5. 1915. 

2
) Theodor  Hartig, Vollständige Naturgeschicht©  der forstlichen 

Culturpflanzen Deutschlands, s. 17. Berlin  1851.  
3) Richard  Hess, Die Eigenschaften und  das forstliche  Verhalten  der  

wichtigeren  in  Deutschland  vorkommenden  Holzarten, s. 123. Berlin 1883. 
4) O. Kirchner, E. Loew &C.  Schröter,, Die  Coniferenund Gnetaceen 

Mitteleuropas, s. 149. Stuttgart  1906.  
5) Nördlinger, Deutsche  Forstbotanik,  s. 435. Stuttgart  1876. 
6) Ludvig  Klein, Forstbotanik in  Tuisko  Lorey,  Handbuch  der  Forst  

wissenschaft I. 3 Aufl. 1913, s. 355. 

')  Vrt. A. G.  Blomqvist, Granen.  Finska  forstföreningens meddelanden  

3. (1883), s. 54. 
8 ) A. Wahlgrex, Skogsskötsel,  s. 487. Stockholm  1914. 
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nin 1)  mukaan joka 4ä 5  vuosi sekä Schotten 2) mukaan runsaita 

siemen  vuosia joka  4 vuosi.  
Suomessa sattuu Blomqvistin 3 )  mukaan  kuusella harvoin hyviä  

siemenvuosia. Sellaisia olisivat  olleet varsinaisesti  v.  1865 ja 1878 

sekä jokseenkin  runsaita v.  1870 ja 1874,  heikonpuoleinen  v.  1882. 
Erittäinkin  painostaa  Blomqvist  v. 1878 hyvänä  siemenvuotena4). 
Hannikaisen5 ) mukaan sattuisi hyviä  siemenvuosia kuusella joka 

3—5 v. 

Metsätaloudellisissa aikakauskirjoissa  on useita hajanaisia  tie  

toja havupuiden  siemenvuosista Suomessa,  vaikka  nämä tiedot,  eri 
henkilöiden antamia kun ovat,  eivät olekaan täysin  verrannollisia. 

Hyviä  tai hyvänpuoleisia  (sulkujen  välissä)  kuusen siemenvuosia 

varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa olisivat  olleet seuraavat vuodet: 

18866 ), (1893) 7

), 1 896 8 ),  18979 ), 1898 10), (1901) 11), (1905) 12 ), 

1909 13), 191414 ), 191615), (191 8) 16). 

*) C. A. Hollgren, Om själfbcsäningen  i  skogarna. Skogsvärdsför.  
Tidskrift 1904, s. 277.  

2) Gunnar  Schotte, Om skogsfrö och dess insamling. Skogsvardsf.  
folkskrifter N:o 8, s.  19—20. 

3)  A. G. Blomqvist, Nägra i forstligt  hänseende  anmärkningsvärda 

naturföreteelser under  de senaste ären. Finska  forstför. meddel.  2 (1881), s. 

128. 

4) A. G. Blomqvist, Granen.  Finska  forstför. meddelanden  3 (1883), 

s. 54. 

5 )  P. W. Hannikainen, Metsänhoito-oppi metsän  ystäville.  Kuopio  

1903, s.  48. 

*) A. A. Johansson, Arsberättelse. F. f. m. 5 (1887), s.  105. 

') Oskar  Aronen, Kertomus.  F. f. m. 11 (1893), s.  267. 
8) »— , Kertomus.  F. f. m. 14 (1897), s. 241.  
9

) -—»— , Kertomus.  F.  f. m. 15 (1898), s. 96.  Vrt. Metsän  

ystävä 1896, s. 127, kirjoitusta  Männyn käpyjä,  jonka mukaan  olisi huono  
kuusen  siemenvuQsi. 

10) Oskar Aronen, Kertomus. F. f. m. 16  (1900), s. 172. 

") —»>— , Kertomus.  F.  f.  m. 19 (1903),  s. 155. 
12

) Knut Tammelander, Nagra ord  om ärets  skogsfrömarknad.  F. f. m. 
22 (1905), s. 188. 

13
) Ernst Nylander, Vieläkin  on tilaisuutta. Tapio  1908, s. 308.  

14) A. B. H—B,  Luonnonsiemennys. Tapio 1914, s. 295.  

, Käpyjä. Tapio 1914, s.  140. 
15) Emil  Vesterinen, Nuorennosalat kuusimetsissä kuntoon tänä 

syksynä.  Tapio  1915, s. 300.  
—»— , Kuusen  ja männyn käpysato syksyllä  1915. Tapio 1915, s. 329.  
—>> — , Kuusen  käpyjä  kokoomaan!  Tapio 1915, s.  369.  

- ,  Käpyjen keräysaika.  Tapio  1916, s. 59. 
16) Emil  Vesterinen, Kuusen  ja männyn käpysato syksyllä  1917.  

Tapio 1918, s. 12. 
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Kaikilta  vuosilta  ei ole  aikakauskirjoissa  merkintöjä  siemenvuo  

sista,  josta  päättäen  ne lienevät olleet  huonoja  siemen vuosia
.
 Eräistä 

vuosista on kuitenkin nimenomaan huomautettu, että ne  ovat  olleet 

huonoja  siemenvuosia,  kuten m. m. vuodet: 1885 1), 18892 ), 18953), 

1899 4 ), 19005), 1902 6 ), 1904 7 ), 19108), 1911 9), 1912 10), 191911). 

Heikinheimo 12) on Nylanderin l3)  aikaisempien  havaintojen  
sekä omien havaintojensa  perusteella  julkaissut  tietoja myöskin  

kuusen siementuotannosta 20 -vuotiskautena 1896—1915,  siis  pi  

temmältä ajanjaksolta kuin mitä aikaisemmissa  tiedonannoissa. 

Tulokset nojautuvat,  paitsi  metsässä tehtyihin  huomioihin,  siihen 

seikkaan,  kuinka  helppoa  eri  vuosina on ollut  saada ostaa kelvollisia  

käpyjä  siemenkaristimoihin. Kuusen siementuotanto on tämän mu  
kaan mainittuna aikana ollut seuraava. 

(Asteikossa  merkitsee 4 = runsas  siemenvuosi,  3 = hyvä,  2  = 

huononpuoleinen,  1 = huono ja 0 = katovuosi).  
Vertailun vuoksi  esitetään seuraavassa tietoja  kuusen siemen  

vuosista valtionmetsissä,  vaikkakin  tiedot,  joita on julaistu  metsä  
hallituksen vuosikertomuksissa  vuodesta 1897 alkaen,  perustuvat  

subjektiivisiin  ja monen eri  henkilön tekemiin havaintoihin,  joiden  

tekijät  sitä  paitsi  useasti vaihtuvat. Lisäksi  on  valtion metsien 

pääosa  varsinaisen  tutkimusalueen ulkopuolella.  

J
) A. A. Johansson, Årsberättelse. F. f. m. 5 (1887), s. 102. 

2) A. Wäyrynen, Vuosikertomus. F. f. m. 8 (1891), s. 110. 
3) Oskar  Aronen, Kertomus.  F. f. m. 14 (1897), s. 99.  
4) , Männyissä  ja kuusissa.  Metsän  ystävä 1898, s.  174. 

,  Suuri  puute. M. y. 1899, s. 80. 
5

) W. Andersson, Kertomus.  F. f. m.  18 (1902),  s.  292. 
6) Oskar Aronen, Kertomus.  F. f. m. 19 (1903), s.  384.  
') K. H:nen, Havaintoja. M. y. 1904, s. 84. 
8) W—o L—o, Siemenvuodeksi.  Tapio  1910, s. 75.  

,  Kuusen  siemeniä. Tapio 1910, s. 116. 
9

) K. T:der, Näin siemenpuutteen  aikana.  Tapio 1912, s. 133. 
10

) 
,
 Havupuun siemenen kysyntä.  Tapio 1912, s. 149. 

xl ) , Tapion siemenkaristimo. Tapio 1919, s. 204.  
12

) Olli  Heikinheimo, Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin, s. 
138. Acta forestalia  fennica  4. 

I  3)  Ernst Nylander, Vieläkin on tilaisuutta. Tapio  1908, s. 307—308.  

1896—4 1901—3 1906—0 1911—1 

1897—0 1902—0 1907—0 1912—0 

1898—2 1903—1 1908—0 1913—0 

1899—0 1904—0 1909—3 1914—4 

1900—0 1905—3 1910—0 1915—0 
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1897. Hyvä siemenvuosi lin, Simon,  Virtain, Jalasjärven,  Jon  

gunjoen,  Suomusjärven,  Korpiselän  ja Pällilän  hoitoalueissa;  keskin  

kertainen Kuusamon,  Palojärven,  Kuohatin,  Uomaan,  Laatokan,  

Rajajoen  ja Mikkelin  hoitoalueissa;  muissa huono tai alle  kohtuulli  

suuden. 

1898. Huononlainen yleensä,  paitsi  osissa  Oulujärven  ja Kuopion  

1. tarkastuspiiriä  keskinkertainen;  Korpiselän  hoitoalueessa hyvä. 
1899. Melkein kaikkialla huono;  ainoastaan Ounasjoen,  Kemi  

järven,  Simon,  Virtain,  Viitasaaren,  Korpiselän,  Rajajoen  ja  Kankaan  

pään  hoitoalueissa keskinkertainen;  Laatokan hoitoalueessa runsas.  

1900. Kemin 1

) tarkastuspiirissä  enimmäkseen huono,  lin tar  

kastuspiirissä  hyvä Simossa,  muissa  huono;  Oulujärven  tarkastus  

piirissä  kaikkialla  huono;  Kuopion  läänin tarkastuspiirissä  runsas,  

paitsi  Ilomantsin hoitoalueessa huono; Viipurin-Mikkelin  läänien 

tarkastuspiirissä  ja Evon-Vesijaon  hoitoalueessa hyvä  sekä Turun-  
Hämeen läänien tarkastuspiirissä  keskinkertainen.  

1901. Kemin tarkastuspiirissä  huono,  paitsi  Muoniossa ja Ina  
rissa  keskinkertaista  parempi;  lin, Oulujärven  ja  Viipurin-Mikkelin  

läänien tarkastuspiireissa  huono,  Vaasan läänin tarkastuspiirissä  

melkein yleensä  runsas;  Kuopion  läänin tarkastuspiirissä  keskinker  

tainen ja  sitä  huonompi,  Turun-Hämeen läänien tarkastuspiirissä  

paikoin  hyvä, vaan yleensä  huononpuoleinen.  

1902. Kemin tarkastuspiirissä  hyvä  Kemin,  Tornion ja Kemi  

järven  hoitoalueissa,  keskinkertainen Muonion ja Sodankylän  sekä  

huononpuoleinen  muissa hoitoalueissa;  lin tarkastuspiirissä  hyvä  

Simon,  lin ja Kuusamon hoitoalueissa,  keskinkertainen Haukipu  

taan hoitoalueessa; Oulujärven  tarkastuspiirissä  hyvä Pyhäjoen  

hoitoalueessa,  keskinkertainen Siikajoen ja Kalajoen  hoitoalueissa,  

huononpuoleinen  Hyrynsalmen,  Sotkamon ja Paltamon hoitoalu  

eissa;  Vaasan sekä Turun—Hämeen läänien tarkastuspiireissä  ja 
E  von—Vesi  jaon hoitoalueessa huono,  Kuopion  läänin huononpuo  

leinen;  Viipurin —Mikkelin läänin tarkastuspiirissä  keskinkertainen  

Korpiselän,  keskinkertaista  huonompi  Loimolan,  Uomaan ja Rajajoen  
hoitoalueissa sekä muissa huononlainen. 

1903. Kemin tarkastuspiirissä  keskinkertainen Kemin, Tornion 

ja Rovaniemen hoitoalueissa,  muissa huono;  lin tarkastuspiirissä  yli  
malkaan huono; Oulujärven  tarkastuspiirissä  paikoin  hyvänpuolei  

nen, paikoin keskinkertainen;  Vaasan läänin tarkastuspiirissä  yli  

päänsä  huono,  Kuopion,  Viipurin —Mikkelin  ja  Turun—Hämeen lää  

nien tarkastuspiireissa  huono. 

') Käsitti  v. 1905 asti  nykyiset Kemin  ja Lapin tarkastuspiirit.  
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1904. Hyvänpuoleinen  Turun-—Hämeen läänien tarkastuspiirin  

itäosissa,  Evon—Vesijaon  kruununpuistossa  sekä Viipurin —Mikkelin  
läänien ja Kuopion  läänin tarkastuspiireissä;  muissa osissa maata yli  

malkaan huono. 

1905. Hyvä  Turun
—Hämeen läänien tarkastuspiirissä  sekä  Vaa  

san  läänin tarkastuspiirin  itäosassa,  tyydyttävä  kaakkoisosassa  Kuo  

pion  läänin,  keskiosassa  Vaasan,  Oulujärven  ja  lounaisosassa lin 

tarkastuspiiriä;  muissa osissa  maata huono. 

1906. Hyvänlainen  Kemin tarkastuspiirissä,  hyvä Ylitornion 

hoitoalueessa;  keskinkertainen  Simon,  Kuusamon,  Kalajoen,  Haapa  

järven  ja Lestin  hoitoalueissa;  muualla yleensä  huono. 

1907. Yleensä huononpuoleinen,  paitsi  muutamissa hoitoalu  
eissa lin tarkastuspiirissä  ja  Kemin tarkastuspiirin  länsiosissa.  

1908. Yleensä huononpuoleinen,  paitsi  Turun—Hämeen läänien 

tarkastuspiirin  itäosissa ja Viipurin—
Mikkelin läänien tarkastuspii  

rissä  keskinkertainen,  paikoin  hyvänpuoleinen.  

1909. Yleensä huononpuoleinen.  

1910. Yleensä huononpuoleinen,  paikoin  keskinkertainen.  

1911. Siementäviä kuusen  käpyjä  runsaasti Ranuan ja Ylisimon 

hoitoalueissa;  keskinkertaista  enemmän Kemin, Ylitornion, Poh  

jois-Kemijärven  ja Rovaniemen metsänvartijakoulun  hoitoalueissa;  

keskinkertaisesti  yleensä  Keski-Suomessa;  Etelä-Suomessa ylimalkaan  

jonkun  verran huonommin;  muualla huono. 

1912, Keskinkertaista  määrää enemmän kuusenkäpyjä  Kalajoen  
hoitoalueessa;  keskinkertaisesti  Kankaanpään,  Parkanon,  Miehikkä  
län, Rajajoen,  Alajärven,  Lestin,  Hyrynsalmen,  Puolangan,  lin,  
Kuusamon,  Kitkan,  Kemin,  Rovaniemen,  Alakittilän ja Inarin 
hoitoalueissa; muualla vähänlaisesti,  monessa  hoitoalueessa ei ensin  

kään.  

1913. Yleensä runsaanpuoleinen,  paikoin  keskinkertainen ja 
sitä huonompi;  huono Laatokan,  Uomaan,  Joroisten, Kuohatin,  

Kitisen,  Muonion ja Enontekiön hoitoalueissa.  

1914. Yleensä hyvä; keskinkertaista  määrää enemmän suurim  
massa  osassa  valtionmetsäaluetta;  runsaasti  22 hoitoalueessa eri 
osissa  maata, vähänlaisesti ainoastaan muutamissa hoitoalueissa,  
Muoniossa ja Enontekiössä ei juuri  ollenkaan. 

1915. Runsaasti  ja keskinkertaista  enemmän Suomen eteläpuo  
liskon valtionmetsissä, muualla keskinkertaisesti  ja vähän. 

1916. Yleensä keskinkertaisesti  Etelä-  ja  Keski-Suomessa,  Poh  

jois-Suomessa  yleensä  vähän. 

1917. Yleensä vähänlaisesti,  paikoin  keskinkertaisesti.  

1918. Yleensä keskinkertaisesti  ja vähänlaisesti.  
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1919. Yleensä keskinkertaisesti  ja vähänlaisesti. 

1920. Vähänlaisesti. 

Edellä esitetyistä  tiedoista,  joskin  ne ovat varsin  subjektiiviset  

ja viereisissäkin seuduissa huomattavasti poikkeavia,  voitanee kui  
tenkin päättää,  että hyvänpuoleisia  kuusisiemenvuosia varsinkin  

Suomen eteläpuolen  valtionmetsissä  olisivat  olleet vuodet 1897 

osittain,  1900 (1901),  1904,  1905, 1913, 1914 ja 1915. 

Käpyjen  runsauden ja niiden ostomahdollisuuden mukaan arvos  
teltuina olisivat  kaikkien  käytettävinä  olevien tietojen  mukaan hy  

viä tai hyvänpuoleisia  siemenvuosia olleet Etelä-  ja Keski-Suomessa 
vuodet: 

1865, 1870, 1874, 1878, 1886, (1893),  1896,  (1897),  (1898),  1901,  (1905),  

1909, 1914, 1916 ja (1918).  
Noin 50 vuoden aikana olisi  niinmuodoin ollut 12 hyvää  tai 

käyttökelpoista  kuusen siemen  vuotta s.  o. keskimäärin  4 ä 5 v.  väli  

ajoilla.  

Esitettyjä  tietoja  tarkastettaessa  voidaan kuitenkin  huomauttaa,  

että ne pätevyydelleen  ovat eriarvoisia  ja hajallisia,  ne kun ovat 
monen eri  henkilön tekemiä eri aikoina ilman yhtenäistä  suunnitel  

maa ja yhtenäistä  arvioasteikkoa. Näin ollen on myöskin  ymmärret  

tävää, että tiedot läheisiltäkin alueilta subjektiivisiin  havaintoihin 

perustuvina  voivat olla ristiriitaisia,  kuten esim. tiedot valtionmet  
sistä verrattuina muihin tietoihin. Lisäksi  ovat havainnot useassa  

tapauksessa  paikallisia  ja pieniin  alueisiin kohdistuvia,  josta on seu  

rauksena,  että siemenvuoden hyvyyttä  koskevat  tiedot ylempänä  esi  

tetyssä  katsauksessa voivat olla liian yleistettyjä.  Edellä esitetyt  

tiedot eivät  näin ollen  voi antaa  objektiivista  kuvaa kuusen siemen  

vuosien,  varsinkin metsänuudistusta aikaansaavien siemenvuosien,  

kertautumisesta  Suomen eteläpuoliskolla.  Tätä puutetta  korjaamaan  
on tarkoitettu esillä oleva tutkimus.  



Tutkimustapa.  

Aikaisemmissa mielisiu misvuositutkimuksissa 1) on tehty  selkoa 

niistä eri menettelytavoista,  joita  on käytetty  sie  me  11  vuosit  utki  
muksissa  nim. 1) tekemällä vuosi vuodelta muistiinpanoja,  missä 

määrin on ollut  ostettavissa  eri  puulajien  käpyjä  tai  siemeniä,  mistä 

hinnasta sekä millainen siementen itävyys  on ollut, 2)  keräämällä 
vuosittain tietoja  käpyjen  runsaudesta ja siementen laadusta eri  

osista  maata sekä 3)  tutkimalla metsiköissä  puiden  ikää. Mainituissa 

julkaisuissa  on tehty myös  selkoa  näiden eri  menettelytapojen  käyttö  

kelpoisuudesta  varsinkin  männyn  sie  men vuosit  utkimuksissa  ja tut  
kimustulosten  perusteella  osoitettu,  että meikäläisissä  oloissa,  joissa  

hajanaiset  tilastolliset  tiedot siemenvuosista käsittävät varsin ly  

hyitä  ajanjaksoja,  ainoastaan muutamia vuosikymmeniä,  puiden  ikä  

määräyksiin  perustuvaa  menettelytapaa  noudattaen voidaan saada 

pätevimmät  tiedot aikaisemmista männyn  uudistumisvuosista  vii  
meisten 100 (ä  200) vuoden aikana. Saavutetut tulokset antoivat 

aiheen yrittää  samaa menettelytapaa  myöskin  kuuseen nähden,  joskin  

jo työtä  suunniteltaessa saattoi päätellä,  että tutkimustyön  suoritus 

tulisi olemaan melkoista vaikeampi,  osittain siitä syystä,  että kuuset  

eräissä  tapauksissa  muodostavat myöhäisjuuria  ja tekevät  varsinaisen 

juurenniskan  määräämisen vaikeaksi,  osittain  siitä  syystä,  että eri 

ikäluokkia edustavia kuusimetsiköitä  on  suhteellisesti harvemmin 

tavattavissa  kuin  vastaavan laatuisia mäntymetsiköitä.  Heikinhei  

mon
2 )  kesällä  v. 1918 Pohjois-Suomessa  tekemät havainnot olivat 

nim. osoittaneet,  että  kuusi  taimitarhoissa liian syvään  istutettuna3)  

1) Lauri  Ilvessalo, Tutkimuksia  mäntymetsien uudistumisvuosista, s. 2. 
O. J. Lakabi,  Studien  über  die  Samenjahre und  Altersklassenverhältnisse  

j. n. e., s. 20. 

2) Olli  Heikinheimo, Kuusen iän  määräämisestä  ja kuusen  myöhäis  

juurista. Metsätieteellisen  koelaitoksen  julkaisuja 2. Helsinki  1920.  
3
) Vrt. Hermann Reuss,  Die  forstliche Bestandesgriindung, s.  249.  

Berlin  1907  ja C.  Wagner, Die  Grundlagen der  räumlichen  Ordnung im Walde,  
s.  64.  Tubingen 1907. 
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ja Pohjois-Suomen  paksusammaltyypillä,  kuten eri  tutkijain 1 )  mu  

kaan myöskin  Keski-Euroopassa,  muodostaa myöhäisjuuria,  ja vuosi  

lustojen  muodostuminen on epäsäännöllistä,  jotka  seikat  vaikeutta  

vat todellisen juurenniskan  määräämistä ja myöskin puun todellisen 

ijän  selville  saamista. Kun kuitenkin  männyn  vuosilustojen  muodos  

tuminen puun nuorella ijälläkin  Etelä-Suomen hyväkasvuisilla  metsä  

mailla  on huomattavasti parempi  kuin Pohjois-Suomen  laihoilla kui  

villa kankailla,  näytti  todennäköiseltä,  että varsinaisilla  kuusimäillä,  

s. o.  hyvillä  metsätyypeillä  (Myrtillus-,  Oxalis-Myrtillus-  ja Oxalis-),  

kasvaneet kuuset kasvaisivat  nuoruusvuosinakin säännöllisesti ja 

siis  puun ikämääräyksen  perusteella  voitaisiin  saada oikea kuva  kuusen  

uudistumisvuosista. Tämän takia noudatettiinkin tutkimuksessa  

samaa menettelytapaa  kuin männyn  siemenvuositutkimuksissa,  var  

sinkin kun tilastolliset  tiedot siemenvuosien laadusta ovat hajallisia  

ja kohdistuvat  vain muutamiin harvoihin paikkakuntiin,  kuten edellä 

on huomautettu. 

Aikaisemmissa  tutkimuksissa on mainittu, että mäntynuoren  

nosta ja nuoria mäntyjä  esiintyy  Pohjois-Suomessa  kauttaaltaan 

metsikköinä,  kun taas  nuoria kuusimetsiköitä  puuttuu 2). Suuresti  
katsoen on asianlaita sama Etelä-Suomessa. Kuten  Multamäen3 )  

tutkimukset osoittavat,  ovat Savossa ja Karjalassa  keski-ikäiset  

metsät vallitsevia,  jota vastoin  puute  on nuorista ja vanhoista met  
siköistä. Samaa todistavat  myöskin  Cajantjksen 4 ) tutkimukset  

Etelä-Suomen yksityismetsissä.  Johtuen yleensä  käytetystä  hak  

kaustavasta,  harsinnasta,  jonka  vaikutuksesta  eri-ikäisiä  metsiköitä  

syntyy,  ovat nuoret kuusikot  Etelä-Suomessa sitä  paitsi  enimmäkseen  

pieninä  ryhminä  vanhemman kuusimetsän seassa  ja alla. Keski-ikäi  

set ja vanhat kuusikot  ovat sen  sijaan  tasaikäisempiä.  Näin ollen 

on tutkimusaineistoa kuusen uudistumisvuosien tutkimista varten  

nuorempien  ikäluokkien puista,  joissa  ikämääräykset  ovat luotetta  

vampia, huomattavasti vaikeammin saatavissa kuin  männiköistä. 

Sitä  paitsi  on kuusiaineistoa kerättäessä  ehkä suurempi  mahdollisuus  

kuin männiköissä olemassa, että tutkimusaineistoon,  jonka tulisi  

1 )  Vrt. O. Kirchjjer, E. Loew & C. Schröter,  Die  Coniferen und 
Gnetaceen  Mitteleuropas, s. 123 —124. Stuttgart 1906.  

2) O. J. Lakari,  Tutkimuksia kuusen  ja männyn kasvusuhteista  Pohjois-  
Suomen  paksusammaltyypillä,  s.  145-—146. Metsätieteellisen koelaitoksen  

julkaisuja 2. 
3 )  S. E. Multamäki, Tutkimuksia metsien  tilasta Savossa  ja Karjalassa,  

taulut  111. I—ll. Acta forestalia fennica  9. 1919. 

4) Werner  Cajanus, Bidrag tili  kännedom  om vara privatskogar  spe  
cielt  med  hänsyn till  den  uthälliga avkastningen, s. 12. Helsingfors 1916.  
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olla mahdollisimman edullisissa  oloissa kasvanutta,  voi suurtakin 

tarkkuutta noudattaen joutua  sellaisia  yksilöitä,  jotka  ovat kasvu  

aikana kituneet ja joissa  vuosilustojen  muodostuminen ei ole  "ollut  

säännöllinen. 

Tutkimukset  on suoritettu eri osissa  Etelä-Suomea,  pääasiassa  

sen länsipuoliskolla,  Itä-Suomessa kun kaskiviljelyksen  jälkeen  
männiköt ja  koivikot ovat vallitsevia,  käsittäen  n.  2/

3
 alasta,  kuusi  

koiden alan ollessa  kaikkiaan  vain n. 1/5
1). 

Tutkimuksia suoritettaessa valittiin  tutkimuksen alaiseksi mah  

dollisimman tasaikäisiä  ryhmiä,  pääasiassa  I—loo v.  välillä sekä eri  

ikäisistä kuusikoista sellaisia  yksilöitä,  jotka  eivät  näyttäneet  olleen 

varjostettuja.  
Kustakin tutkimuskohdasta merkittiin  muistiin metsätyyppi,  

metsämaan laatu, metsikön laatu ja  kuvaus siitä. Selostus  näistä 

esitetään edempänä.  
Tutkimuksen alaisiksi  valittiin  mahdollisuuden mukaan hyvä  

kasvuisia  puita,  joiden  juurimuodostus  näytti  säännölliseltä. Koepuita  
kaadettiin yleensä  10-—20 kpl.,  ja taimia koottiin  20—40 kpl.,  toi  

sinaan enemmänkin,  kultakin koealalta. 

Vertailun vuoksi kerättiin  tutkimusaineistoa myöskin  eräiltä  

kylvöaloilta,  jotta voitaisiin nähdä,  missä  määrin vuosilustojen  muo  

dostuminen kuusissa  yleensä  on säännöllistä. 
Tutkimuksen alaiset puut  kaadettiin juurineen  ja kiekko  sa  

hattiin juurenniskasta.  — Kaadetuissa puissa  määrättiin alustavasti 

ikä makroskooppisesti,  rinnankorkeusdiametri,  pituus,  oksaton  osa  

ja latvuksen laajimman  kohdan  korkeus  ja laajuus.  

Kun puiden  lustoluvun tarkka määrääminen metsässä  ei  näyttä  

nyt johtavan  riittävän luotettaviin  tuloksiin, sahattiin  juurennis  

kasta,  kiekko  puun ijän  vastaista  tarkkaa  määräämistä varten. Juu  
renniskan määrääminen tuotti kuitenkin suurta hankaluutta,  johtuen  

osittain siitä, että kuusen haarajuuret  maanpinnassa  kasvavat  pak  

suutta ylöspäin  enemmän kuin alaspäin,  joten  juuri poikkileikkauk  

sessa  on varsin eksentrinen ja ehkä useammin siitä, että juurenniska  

myöhäisjuurien 2 )  vaikutuksesta oli vaikeasti määrättävissä. Jotta 

mainituista seikoista johtuvat  virheet voitaisiin eliminoida,  koetettiin 
sahata tyvikiekko  niin, että sen  alapinta  tuli  olemaan sillä  kohdalla,  

jossa  juurien  ydin  ja  rungon ydin  yhtyvät  ja toinen puoli  hiukan ylem  

x
) Vrt.  S. E. Multamäki, Tutkimuksia metsien  tilasta  Savossa  ja Karja  

lassa, s. 100. 

Olli  Heikinheimo, Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin, s.  247. 
2) Vrt. Olli  Heikinheimo, Kuusen  iän  määräämisestä  ja kuusen  myö  

häisjuurista. Metsätieteellisen koelaitoksen  julkaisuja 2. 
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pänä.  Milloin taas oli syytä epäillä,  että havaittu juurenniska  olisi  

myöhäis  juurien niska,  otettiin  toinen kiekko  edellisen alapuolelta,  

eräissä  tapauksissa  useitakin. Nuoremmista puista  otettiin mikros  

kooppista  tutkimusta varten koko tyviosa  katkaisten  ainoastaan 

hennot juurenhaarat  ja runko siltä  kohtaa,  missä selvä  runko alkoi,  

joten  juurenniskan  ehdottomasti täytyi  olla jollakin  kohtaa otetussa 

näytteessä.  Taimet otettiin kokonaisina. 

Näin kerätyn  tutkimusaineiston tarkempi  makroskooppinen  ja 

mikroskooppinen  tutkiminen toimitettiin talvella, viimemainittu 

Leitzin 46 kertaa suurentavan Schlitten-mikroskoopin  avulla nou  

dattaen samaa  menettelytapaa  kuin männyn  siemenvuositutkimuk  
sissa  ja  ijäksi  merkittiin  havaittu maksimilustoluku,  joka  useimmiten 

havaittiin  joku  senttimetri juurenniskan  yläpuolella,  kuten männyissä  
kin  oli todettu. Kun tämä menettelytapa  on yksityiskohtaisesti  se  

lostettu aikaisemmissa  tutkimuksissa, 1) ei ole katsottu tarpeelli  

seksi sitä  tässä laajemmin  selostaa.  Eräissä  suhteissa on tutkimus  
menetelmää kuitenkin kehitetty,  nim. mahdollisuuden mukaan kar  

simalla epäluotettavalta  näyttävät  yksilöt.  Männyn  siemenvuosi  
tutkimusta suoritettaessa kävi  nim. selville,  että kitukasvuisissa  tai  

missa toisinaan vuosilusto  muodostuu epäselväksi  tai voi jäädä  ko  

konaan muodostumattakin,  joten siis mahdollisimman tarkkojen  
tulosten aikaansaamiseksi tutkimuksen alaisiksi olisi valittava sel  

laisia puita,  jotka häiritsemättä ovat kasvaneet alusta  alkaen.  Li  

säksi  vaikeuttaa ijän  tarkkaa määräämistä kuusessa  myöhäisjuurien  

yleisyys  ja valtajuurien  korkeus,  kuten m. m. Heikinheimo2 ) on 

osoittanut. Tämän takia toimitettiin  ennen ikämääräyksiä  aineiston 

karsiminen,  jättämällä  tutkimuksen ulkopuolelle  ensiksikin  sellaiset 

yksilöt,  jotka jo makroskooppisessa  tarkastuksessa  näyttivät  epäil  

täviltä.  Kokonaisiin taimiin nähden olikin tämä suhteellisesti  help  

poa. Taimet, joissa  myöhäisjuurien  voimakkaan esiintymisen  vuoksi 

paksuuskasvuliäiriö  pidettiin  mahdollisena tai joissa  epäsuotuisat  

olosuhteet muuten olivat aiheuttaneet muita kasvuhäiriöitä,  jätettiin 
näin ollen ilman muuta tutkimuksessa  huomioon ottamatta. Samoin 

jätettiin huomioon ottamatta sellaiset  tyvikappaleet,  joissa  kapene  

minen juurenniskaan  päin  oli ollut huomattava,  ja joissa  saattoi 

päättää  paksuuskasvun  olleen säännöttömän. — Kiekoissa  sen  sijaan  
oh erotteleminen makroskooppisesti  paljoa  vaikeampaa.  Tällaisen 

makroskooppisen  valinnan perusteella  tuli aineistosta karsituksi  

1
) Vrt. O. J. Lakaki,  Studien  iiber  die  Samenjahre und Altersklassen  

verhältnisse der Kiefemwalder  auf dem nordfinnischen Heideboden, s.  57. 
Acta  forestalia  fennica 5. 1915. 

2
) Olli  Heikinheimo, Kuusen  iän  määräämisestä ja kuusen  myöhäis  

juurista. Metsätieteellisen  koelaitoksen  julkaisuja 2. 1920. 
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11.6 %.  Kun  aineisto näin oli makroskooppisen  tarkastelun perus  

teella karsittu, tutkittiin  valikoitu aineisto  mirkoskooppisesti.  Työn  

käytännöllistä  suorittamista varten jaettiin  sekin vielä silmämääräi  

sesti kahteen ryhmään,  nim. hyväkasvuisiin  säännöllisesti  kehittynei  

siin ja hidaskasvuisiin  tai sellaisiin,  joissa  on ollut  rangan vaihdoksia,  

myöhäis-  eli  jälkijuuria  y. m. ikämääräyksiä  haittaavia kasvuhäi  

riöitä 1). 
Edellisistä  tutkittiin kultakin  koealalta ensin muutamia taimia  

tarkemmin,  tekemällä ikämääräyksiä  kasvain  kasvaimelta latvasta 

tyveen  asti.  Kun näin oli päästy  selville  taimien yleisestä  laadusta 

ja kasvu  oli todella säännöllinen,  määrättiin seuraavissa  samanta  

paisissa  taimissa maksimilustoluku,  joka merkittiin taimen ijäksi.  
Jälkimäiseen ryhmään  kuuluvat taimet sen sijaan  tutkittiin  

kukin  tarkoin  kasvain  kasvaimelta  mikroskooppisesti.  
Joukossa oli myös koealoja,  joissa 1- ja  4-vuotisia taimia oli  

useampia  kymmeniä,  jopa satojakin.  Sellaisissa (Suorinnan  mäki ja 

Huhdanojan  notko)  jaettiin  taimet vuosikasvainluvun perusteella  

ryhmiin  ja niistä ensin mikroskooppisesti  tutkittiin  joitain  kymmeniä  

ja vahvistettiin  makroskooppinen  havainto;  loput tutkittiin  linja  

takseerauksen tavoin siten,  että joka s:s  tutkittiin  mikroskooppi  

sesti  ja muut vain makroskooppisesti.  Kaikki  huonoimmin kasvaneet 

ja vähänkään epäilyttäviltä  näyttävät  sen  sijaan  tutkittiin  näistäkin 

mikroskooppisesti.  

Jotta tutkimustuloksista  voitaisiin tehdä oikeat johtopäätökset,  

merkittiin muistiin paitsi lustojen  lukua,  tamien pituutta ja tyvi  

paksuutta,  myöskin  epäsäännöllisyydet,  kuten esim. hallanjäljet  

ja myöhäisjuuret,  varren  kapeneminen  juurenniskaan käsin sekä 

lustojen  muodostuksessa havaitut epäsäännöllisyydet.  

Tyvikappaleisiin  nähden sovellettiin  mahdollisuuden mukaan 

samaa tutkimustapaa  kuin kokonaisiin taimiin. Alussa  tehtiin kai  

kista  tyvikappaleista  poikkileikkauksia  useammalta eri korkeudelta,  
mutta sittemmin niissä  puissa,  joissa  juurenniska  oli selvä  ja kasvu  

näytteestä  päättäen  säännöllinen,  vain juurenniskan  läheisyydessä  

o—2 cm  juurenniskasta.  Niissä  tyvikappaleissa  taasen, missä otak  
suttiin voivan olla paksuuskasvuhäiriöitä  jälkijuurien  esiintymisen  

takia tai varren  kapeneminen  alaspäin  antoi  aihetta epäillä  paksuus  
kasvuhäiriöiden olemassa oloa,  tehtiin edellisen lisäksi  mikroskoop  

pisia  ikämääräyksiä  kummaltakin  puolen  myöhäisjuuria .  

Toimitettujen  mikroskooppisten  ikämääräysten  perusteella  kar  

sittiin aineistoa vielä, jotta se saataisiin mahdollisimman yhtenäi  

seksi  ja luotettavaksi. 

x )  Vrt. Hilja Laksonen, Kuusen  iän määrääminen.  1920. (Käsikir  

joitus). 



Kuvaus  tutkituista  metsämaista.  

Esillä oleva kuvaus  perustuu  tutkimuspaikalla  tehtyihin  havain  

toihin ja koskee  kuvaus  sitä  kohtaa metsämaasta, jossa tutkimuksia  

on suoritettu.  

N:o 1. Suorinnan mäki  Evon-Vesijaon  hoitoalueessa Vappulan  

hoitolohossa. Rehevä kiviperäinen  murtosoramaa. Metsätyyppi  

Oxalis-Myrtillus.  

Metsä 80-—100 v.  kuusikkoa,  pituus  25—28 m, tiheys  0.8. Hak  

kuun kautta muodostuneeseen 30x40 m 2  aukkoon ilmaantunut 

rehevää eri-ikäistä  kuusen  taimistoa ja kuusinuorennosta. 
N:o 2. Seiväsniityn  mäki Evon-Vesijaon  hoitoalueessa,  Vah  

tervehmaan hoitolohossa. Kivinen murtosoramaa. Metsätyyppi  

Oxa  lis  -Myrt  illus.  

Metsä 80—100 v., 18—23 m pituista  kuusta,  jonka  seasta koi  

vut joitakin  vuosia sitten poistettu,  tiheys  0.8. Metsikön alla  nuoria 

taimia. Tutkimusala  käsittää osittain n. 10—40 v.  kuusennuoren  

nosta sekä koivu  vesakkoa vanhan metsän vieressä. 

X:o 3. Mustankotisen rantamaa Evon-Vesijaon  hoitoalueessa 
Vahtervehmaan hoitolohossa. Kivinen murtosoramaa, etelärinne. 

Metsätyyppi  Myrtillus.  
Metsä paikoin  aukkoisen  kuusikon sisässä  oleva  n. 1 ha  suurui  

nen aukko,  johon  aikoinaan kylvetty  ja istutettu nyttemmin  kituvaa 
lehtikuusta. Valtapuuna  luonnonsiemennyksen  kautta  syntynyttä  

10—20 v.  eri pitkää  I—6 m kuusi-  ja koivusekametsää. Tiheys  0.5. 
Kuuset i jälleen  varsin vaihtelevia. 

N:o 4. Alisen Niemisjärven  rantamäki Evon-Vesijaon  hoito  

alueessa, Vahtervehmaan hoitolohossa. Kivinen murtosoramaa. 

Metsätyyppi  Oxalis-Myrtillus.  

Metsä harsien hakattua eri-ikäistä  (10 —100 v.) kuusi-koivuse  

kametsää,  jossa nyt jälellä  paikoin  tiheämmässä paikoin harvem  

massa  2—22  m pituisia  kuusia  ja joitakin  koivuja,  paikoin  yksinäisiä  

mäntyjä.  Tiheys  0.2—0.8. 
N:o 5. Isomäki  Evon-Vesijaon  hoitoalueessa Virnajärven  hoi  

tolohossa Vesijaolla.  Kivinen etelärinne. Metsätyyppi  Oxalis.  
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Metsä eri-ikäistä  10—40 v.  leppien  ja koivujen  alle noussutta 

kuusta. Pituus 0.5—15 m. 

N:o sa. Edellisen läheisyydessä  sijaitseva  kaskiala,  johon v.  

1916 kylvetty  hajakylvöllä  kuusensiemeniä. Metsätyyppi  Oxalis-  

Myrtillus.  

N:o 6. Virnaa eli Järventausmäki Evon-Vesijaon  hoitoalueessa 

Virnajärven  lohossa. Kivinen murtosoramaa. Metsätyyppi  Oxalis-  

Myrtillus.  

Metsä  aikoinaan  aukkoiseksi  hakattua n. 80 v.  vanhaa 23  m  pi  

tuista kuusikkoa,  seassa  joku mänty. Hakkuun jälkeen  aukkoihin 
ilmaantunut eri-ikäistä kuusen taimistoa ja nuorta metsää rungot  

tain sekaisin.  

N:o 7. Kangas  Vesijaolla  Virnajärven  hoitolohossa. Metsä  

tyyppi  Oxalis.  Kuusikossa  30  X 50  m 2 laajuinen  aukko,  johon  luon  

nonsiemennyksen  kautta syntynyt  kaunis  elinvoimainen kuusen  tai  
misto parhaaksi  tiheänä. Alalle jätetyistä  ja reunalla olevista  n.  

10 mäntysiemenpuun  vaikutuksesta  on alalle ilmaantunut joitakin  

männyn taimia;  ympärysmetsä  n.  40—60 v.  kuusta.  

N:o 8. Kangas  Virnajärven  hoitolohossa. Metsätyyppi  Oxalis-  

Myrtillus.  

Harvaa kuusikon seassa kasvanutta kuusen taimistoa. 

N:o 9. Huinanmaa Evon-Vesijaon  hoitoalueessa Virnajärven  
hoitolohossa. Aukeaksi  hakattua ojitettua  kuivunutta  korpea.  Metsä  

tyyppi  Oxalis-Myrtillus.  Rehevää kuusen taimistoa ojan  varrella.  

N:o 10. Mustajan  mäki Busutjär  vi-Katilan sotilasvirkatalon  

metsässä Nurmijärven pitäjässä. Savensekaista hienoa vierinkivi  

maata. Metsätyyppi  Myrtillus.  

Metsä vanhaa harvaa n. 80  v.  koivikkoa  ja männikköä,  jonka  
alle  on muodostunut tiheä elinvoimainen n. 50 v. ikäinen kuusiali  

kasvos. Tiheys  0.7. Taimisto koottu metsään muodostuneista au  

koista. 

N:o 11. Napakallion  mäki Ahmo-Kopoin  virkatalon metsässä 

Uudenmaan läänin Pyhäjärvellä.  Jyrkkärinteinen  vierinkiviharju.  

Metsätyyppi  Myrtillus.  
Metsä n.  60—80 v. 18—23 m pituista  männyn  ja  kuusen  sekoitusta  .  

Tiheys  0.9.  Aukkopaikoissa  eri-ikäistä  kuusen taimistoa. 
N:q 12. Koivusaaren korpi  Yläneen hoitoalueen I v:piirissä.  

Kivinen mäki.  Metsätyyppi  Myrtillus.  
Metsä n. 50—80 v.  22 m pituista  tiheänlaista (0.9)  kuusta,  johon  

hakattuun 50  X  50m 2 aukkoon on ilmaantunut nykyään  n.  15—40- 

vuotista kuusta. 
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N:o 13. Pikkuniityn  korpi  Yläneen hoitoalueen I v:piirissä.  

Hieman mättäinen,  muuten tasaisenpuoleinen,  jonkun  verran  karhun  
sammalta kasvava  loiva mäen rinne. Metsätyyppi  Oxalis-Myrtillus.  

Metsä  n.  70 a 120 v.  14—25 m pitkää  tiheänlaista (0.9) kuusta.  

N:o  14. Levusojan  syrjä  Yläneen hoitoalueen I  v:piirissä. Ki  

viperäinen,  aaltoileva, verraten tasaisesti  Levusojaan  viettävä  rinne. 

Metsätyyppi  Myrtillus.  
Metsä n. 100 v., n. 20 m pitkää,  osittain  järeää  kuusta.  Tiheys  

0.7—0.8. Alimetsänä eri-ikäistä  kuusta  tiheämmissä ja harvemmissa 

ryhmissä.  

N:o  15. Ketunsuon syrjä  Vistolan virkatalon metsässä  Pöytyän  

pitäjässä.  Rehevä notko kallioiden välissä. Metsätyyppi  Oxalis-  

Myrtillus  
.
 

Metsä 80—100 v.  tiheänpuoleista  kuusta,  joka  ylöspäin  rinnettä 

muuttuu mänty  vai  taisemmaksi.  
N:o  16. Rytömäki  Vistolan virkatalon metsässä Pöytyän  pi  

täjässä.  Kivinen  murtosoramäki. Metsätyyppi  Myrtillus,  joskin  maa  

metsän tiheyden  takia miltei  paljas  tai karikkeiden peittämä.  

Metsä tiheää 60—-70 v.  kuusta,  seassa  vähin mäntyä.  
N:o 17. Huhdanojan  notko Vistolan virkatalon metsässä,  

Pöytyän  pitäjässä.  Hieman soistuva notko ojan varrella.  Metsä  

tyyppi  Myrtillus,  paikoin  maa paljas.  
Metsä n. 80—90  v., 10—14 m pituista  aikoinaan koivujen  var  

jostamaa kuusta.  Koivujen  hakkuun jälkeen  v.  1915 on metsä pai  
koitellen käynyt  harvanlaiseksi ja aukkoiseksi,  jollaisiin  kohtiin  on  
ilmaantunut runsaasti I—4 vuotisia kuusen taimia. 

N:o 18. Ketunsuon laide Vistolan virkatalon metsässä  Pöytyän  

pitäjässä. Kivensekainen mäen alarinne. Metsätyyppi  Myrtillus.  
Metsä tiheää 30—40 v.  mänty-kuusisekametsää.  

N:o 19. Huhdanojan  notko Vistolan  virkatalon metsässä Pöy  

tyän  pitäjässä  ylempänä  ojasta  oleva etelään viettävä rinne. Metsä  

tyyppi  Oxalis-Myrtillus.  
Metsä n. 80  v.  kuusta,  jonka  seasta  lehtipuut  poistettu.  Tiheys  

0.8. Taimistoa vähin. 

N:o 20. Huhdanojan  peltointausta,  eteläinen vuosilohkokap  

pale  Vistolan virkatalon metsässä Pöytyän  pitäjässä.  Kivinen,  lie  
västi  aaltoileva kangas,  jossa  paikoin  tuoreita notkoja.  Metsätyyppi  

Myrtillus.  

Metsä harva kuusi-  ja mäntysiemenpuuasento,  joka rajoittuu  

puhtaaseen  tiuhaan kuusikkoon.  Luonnonsiemennyksen  kautta syn  

tynyttä  eri-ikäistä  kuusen ja männyn  taimistoa.  Kuusen taimet pai  

koitellen tiheänpuoleisissa  ryhmissä.  
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N:  o 21. Myllysuon  rinne Vistolan virkatalon  hakamaalla Pöy  

tyän  pitäjässä.  Kallioinen suolle verraten jyrkästi  viettävä  kivinen  
rinne. Metsätyyppi  Myrtillus  (huono).  

Metsä n. 80  v.  vanhaa kuusta,  johon  aukkohakkauksen kautta 

on muodostunut eri-ikäistä  kuusinuorennosta ryhmittäin.  
N:  o 22. Klopanmäki  Hyvelä-Noukan  virkatalon metsässä  Porin 

pitäjässä.  Kivinen murtosoramaa hiekansekaisella savipolijalla.  

Hieman epätasainen,  vähin soistunut. Metsätyyppi  Oxalis-Myrtillus  

(hyvä).  
Metsä hyötevää  kuusi-  ja  mäntysekoitusta,  joka  lievästi  harven  

nettu n. 20 v.  sitten. Pieniä I—-41 —-4 v.  kuusen taimia runsaasti.  

N:  o 23. Kuten edellä. Metsätyyppi  Oxalis-Myrtillus.  

10 v.  sitten hakattu kuusi-mäntysiemenpuuasentoon.  Ala 10—15 

ha.  Nyt  ala ankarasti ruohottunut n. 1 m korkuista  heinää ja ruohoa 

tiuhasti kasvavaksi.  Taimistoa ainoastaan vanhan metsän vieressä,  

mutta ei  hakkuualalla. 

N:  o 24. Kuten edellä,  hieman kuivempi.  Metsätyyppi  (Oxalis-)  

Myrtillus.  

21—10 v. sitten hakattu lohkohakkausala,  jossa harvakseen 

osittain alikasvuna  ollutta, osittain hakkuun jälkeen  syntynyttä  
kuusitaimistoa  sekä männyn  taimia. Pieniä taimia varsin niukasti.  

N:  o 25. Kuten edellä. Metsätyyppi  (Oxalis-)Myrtillus.  

Lohkohakkauksen jälkeen  syntynyttä  tiheää 50—60 v.  kuusta,  

jonka seassa  joitakin mäntyjä.  

N:o 26. Pehkusuon mäki Siikakankaan harjoitusalueen  111 

v:piirissä.  Kivinen murtosoramaa. Metsätyyppi  Myrtillus.  

Metsä tiheänä alimetsänä kasvanutta eri-ikäistä  kuusta,  jonka  

seasta koivut  ja  muut lehtipuut  n. 5 v.  sitten hakattu. 

N:  o 27. Tuppiviidan  mäki Siikakankaan harjoitusalueen  111 

v:piirissä.  Kivinen ojaan  viettävä murtosorarinne. Metsätyyppi  

Myrtillus.  

Kaskeamisen jälkeen syntynyttä  eri-ikäistä kuusta,  seassa  

joitakin  koivuja  ja mäntyjä.  

N:  o 28. Murtosorakangas  Toivonojan  kartanon metsässä Nas  

tolassa. Metsätyyppi  Myrtillus.  

Jokseenkin tasaikäistä 20  —3O v. taimistoa. 

N:  o 29. Kuten edellä.  Metsätyyppi  Oxalis-Myrtillus.  

Paikoin tasaikäistä,  paikoin  eri-ikäistä 40—60 v.  kuusta.  



Uudistumisvuodet.  

Kuten edellä on tehty selkoa,  nojautuu  esillä oleva tutkimus 

kuusen  uudistumisvuosista puiden  ikämääräyksiin  maksimilustolu  

vun perusteella.  Aikaisemmin on huomautettu myöskin  siitä, että 

aineistoa on karsittu  ensin makroskooppisen  ja  sitten mikroskooppi  

sen tarkastuksen perusteella,  jotta lustojen  epäselvyydestä  tai lus  

tojen muodostumatta jäämisestä,  myöhäisjuurista,  lustosulautumi  

sista y. m. aiheutuvat virheellisyydet  mahdollisuuden mukaan tuli  

sivat  eliminoiduiksi  ja jotta näin ollen mahdollisimman yhtenäinen  

ja luotettava aineisto saataisiin tutkimuksen pohjaksi. Seuraava 
taulukko osoittaa taimien,  tyvikappaleiden  ja kiekkojen  makroskoop  

pisen  ja mikroskooppisen  tarkastuksen perusteella  karsitun aineiston 

määrää. (Ktso  s. 18—-19). Taulukosta havaitaan, että karsittujen  

taimien lukumäärä vaihtelee huomattavasti eri metsämailla. Se 

seikka,  että tyvikappaleissa,  jotka  edustavat nuoria puita,  joskaan  
ei taimia,  karsittujen  prosenttimäärä  on suurempi  kuin taimissa,  

viittaa siihen,  että puun ijän  määrääminen maksimilustoluvun pe  

rusteella olisi taimissa luotettavampi  kuin puun  vanhemmalla ijällä  

ja että siis  lustojen  lukuun  nojautuva  menettelytapa  kuusen uudistu  

misvuositutkimuksessa varsinkin pitempiin  ajanjaksoihin  nähden 
olisi  vähemmän luotettava. 1 ) 

Järjestelemällä  tutkitut puut  maksimilustoluvun mukaan tutki  

musalueittain, pitäisi,  jos  lustoluku kuvaisi  puun ikää,  saada yleis  

piirteinen  kuva  kuusen uudistumisvuosista viimeisten vuosikymme  

nien kuluessa. Kun aineisto,  kuten sanottu, käsittää kokonaisia eri  

suuria taimia,  tyvikappaleita  (osan  juurta  ja runkoa)  ja tyvikiekkoja  

(ainakin  oletetun juurenniskan  kohdalta)  ja tulokset edellä esitetyn  
perusteella  ovat luotettavuudeltaan eriarvoisia,  käsitellään seuraa  

vassa  erikseen tutkimustuloksia erilaatuisesta aineistosta,  taimistosta  

ja kiekoista. (Ktso  taulukkoja  s. 20—24).  

1) Vrt. Olli Heikinheimo, Kuusen  iän  määräämisestä ja kuusen  myö  

häisjuurista,  s. 29, ja 
Hilja Laksonen, Kuusen  iän  määrääminen. 1920. (Käsikirjoitus).  
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2292 2 1 3 

Tarkasteltaessa  taulukkoa,  joka  esittää  kuusen taimien jakaantu  

mista maksimilustoluvun mukaan,  havaitaan, että eri metsämailta 

kootut  taimet ryhmittyvät  erityisesti  muutamien lustolukujen  koh  
dalle.  Sellaisia lustolukuja  ovat  varsinkin  1, 4,  6,  12 ja 15, mikä  viit  

taa  siihen,  että mainitut taimet,  koska  ikä on laskettava 1920 ke  

väästä,  olisivat  jälkeläisiä  siemenvuosilta 1919, 1916, 1914, 1908 ja  

1905. Se seikka,  että taimia ei  esiinny  juuri nimeksikään tai  vain 

hyvin  vähän näiden edellisiltä  vuosilta, vahvistaa mainittua  johto  

päätöstä.  Tarkasteltaessa  sen  sijaan  isompien  ja  vanhempien  puiden  

ryhmittymistä,  on se paljoa  säännöttömämpi.  Jonkun verran  ryh  

mitystä havaitaan 15 (koeala  N:  o 11) ja 19 (koeala  N:  o 3 ja 12)  

lustoluvun  kohdalla,  mutta sen jälkeen  jakaantuvat  havainnot ver  

rattain säännöllisesti  eri  lustolukujen  kohdalle,  kunnes 42  kohdalla 

jakaantumissarja  katkeaa usealla koealalla (N:  o 4, 5, 10, 12, 27 ja 

29),  josta päättäen  ainakin 42 v.  sitten eli v.  1878 olisi  ollut hyvä  

siemen  vuosi. Yhä kaukaisempaan  aikaan siirryttäessä  ovat tulok  

set  epämääräisempiä.  Eräiden  koealojen  mukaan (N:  o 11, 25 resp.  

21, 25, 26 ja 27)  näyttää tosin siltä kuin 55 ja 63 ä 64 v. sitten eli  

vuosina 1865 ja 1857 ä 1856 olisi  sattunut kuusen nuorentumista ai  
heuttanut siemenvuosi,  mutta havaintotulosten perusteella ovat 

johtopäätökset  tehtävät varovaisesti.  

Edellä on huomautettu,  että havainnot eivät  aina ryhmity  niiden 

lustolukujen  kohdalle,  jotka  ovat olleet uudistumisvuosia,  vaan että 

havaintoja  on välillä  olevienkin  lustolukujen  kohdalla,  varsinkin van  
hemmissa puissa.  Kuten männyn  uudistumisvuosia koskevissa  
tutkimuksissa 1) on huomautettu,  voi tämä johtua  useammastakin 

eri  seikasta.  Niinpä  voi  se aiheutua siitä, että noiden runsaiden sie  

menvuosien välillä  olisi  sattunut heikompia  siemenvuosia,  joiden  ole  

massa  oloa  esillä  olevan tutkimuksen kautta kuitenkaan ei ole voitu 

todeta. Muita syitä  voivat olla siemenlepo,  vuosilustojen  epäselvyys  
tai  niiden  muodostumatta jääminen taikka  kaksoislustomuodostumat.  

Ryhtymättä  näiden eri  seikkojen  vaikutusta  laajemmin  kirjallisuuden  

perusteella  selostamaan,  koska  sellainen jo sisältyy  edellämainittuihin 

tutkimuksiin, esitetään seuraavassa  ainoastaan täydentäviä  tietoja 

ja havaintoja  näistä seikoista.  

x
) Vrt. L. Ilvessalo, Tutkimuksia mäntymetsien uudistumisvuosista 

Etelä-  ja Keski-Suomessa, s.  4-—5.  Acta forestalia  fenniea  6.  
O. J. Lakabi, Studien über  die Samenjahre und Altersklassenverhältnisse  

der Kiefernwälder auf dem nordfinnischen Heideboden, s. 90  —.  Acta fores  

talia fennica 5. 
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Taulukko,  joka  osoittaa tutkimusaineiston  

Kokonaisia taimia 

e*-  

P  
hylätty 

V! 
ti*  

e*  
® 

pr 

et- 

C  

»  5  
®  M. 

«>  yr 

makrosk.  sen pe  mikrosk.  sen pe  
yht. S  

o  S e*" d et 

SB 
7? 
o 

e*- rt- 
® — 

® M. 

r* El 

® -• 

% 

N:o.  metsämaan nimi tai 9ijoitu9. metsätyyppi.  Pc 
77 

SB s 

kappaletta. 

1 Suorinnan  mäki  Oxalis-Myrtillus  106 100 6 5.7  

2  Seiväsniityn  mäki   » 94 81 13 — 13.8 

3 Mustankotisen  rantamaa   Myrtillys 40 20 20 — 50.0 

4  Alisen  Niemisjärven rantamäki  Oxalis-Myrtillus  53 24 29 2 58.5 

i 5 Isomäki  Oxalis — — 
— — — 

1 6  Virnaa el. Järventausmäki 
....

 Oxalis-Myrtillus  34 32 2  2 11.8 

I 7 Kangas Vesijaolla   Oxalis 18 16 2  2 22.2 

8 Samoin   Oxalis-Myrtillus  52 48 4 7.7 

9 Huinanmaa  (ojan  reuna)  » 41 41 — — — 

10 Mustajan mäki   Myrtillus  44 44 — 1 2.2 

11 Napakallion mäki   » 18 12 6 — 33.3 

12 Koivusaaren  korpi   » 42 42 — 1 2 A 

13 Pikkuniityn  korpi   Oxalis-Myrtillus  
14 Levusojan syrjä   Myrtillus 99 30 69 2 71.7  

15 Ketunsuon  syrjä   Oxalis-Myrtillus  

16 Kytömäki   Myrtillus 
17 Huhdanojan notko   378 378 

— — — 

18 Ketunsuon  laide  » 

19 Huhdanojan notko   Oxalis-Myrtillus  — — — — —  

20 Huhdanojan peltointausta .... Myrtillus  105 104 1  6 6.7 

21 Myllysuon rinne   Myrtillus  70 70 
— — — 

22 Klopanmäki  Oxalis-Myrtillus  87 87 — — —  

23 »  » 57 57 — — — 

24  »  » 23 23 
— — — 

25 t>  » 

26 Pehkusuon mäki   Myrtillus 
27 Tuppiviidan mäki   » 57 20 37 

— 
64.9  

28 Kankaita  Toivonojan mailla  .. Myrtillus  &  Oxalis-  
&29  Myrtillus 40 18 22 6 70.0  

Yhteensä 1  45811  247 211 22 16.0 
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määrää ja laatua eri  tutkimusalueilla.  

Tyvikappaleita 
Nuoria puita ja 

taimistoa 
Kiekkoja puista Koko tutkimusaineisto 

hylätty  e* 

p 
hylätty C+- 

P 
hylätty r+ 

P 
hylätty 

yhteensä  
tkittu

 mibroskooppi-  sesti  
makrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella  
mikrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella  yht. 

% 

tr 

<D 

© 

3 

CO 
SK 

tkittu

 mikroskooppi-  sesti  
makrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella.  
mikrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella  yht. 

% 

C+- 
® 
® 

P 

03 

8K 

tkittu

 mikroskooppi-  sesi 
makrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella  
mikrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella  yht. 

% 

3" 

e*- 
CD 

® 

a 

CO 

S* 

et- 

fr 
H» 

e*  

P 

©  S. 
cc p 
ET. -3 

O 

w 

c 

O 

�e 

makrosk. tutkimuk-  
sen

 perusteella  
mikrosk. tutkimuk-  

sen

 perusteella  yht. 

°/o 

kappaletta. kappaletta. kappaletta.  kappaletta. 

40 21 19 47.5 146 121 25 17.1 48 47 l  l 194 168 26 i 13.9 

5 1 4 — 80.0 99 82  17 — 17.2 24 24  — 3 — 
123 106 17 3 16.3 

15  12 3 
— 20.o 55 32 23 — 41.8 33 31 2 1 — 88 63 25 1 29.6  

21  18 3 — 14.3 74 42 32 2  45.9 49 49 — 1 — 123 91 32 3 28.5 

15  14 1 
— 6.7 15 14 1 —  6.7 25 25 — — — 40 39 1 — 2.5 

34  32  2 2  11.8 9 9 — 2 — 43 41 2  4 14.0 

18 16 2 2  22.2 18 16  2  2 22.2 

52 48 4 — 7.7 52 48 4 — 7.7 

41 41  — — — — — —  — — 41 41 — — 
_ 

10 10 
—  

— 
-  

54 54 — 1 1.9 22 22 —  — — 76 76 — 1 1.3 

17  11 6 4 58.8 35 23 12 4 45.7 35 34 1 2  — 70 57 13 6  17.1 

30 30 —  6 20.0 72 72  — 7 9.7 48 47 1 6  —  120 119 1  13 11.7 

— —  — — — — — — 22 22 — 2 — 22 22 — 2 9.1 

34 28 6 6 35.3  133 58 75 8 62.4  46 

10 

44 

9 

2 

1 

10 

1 

179 

10 

102 

9 

77  

1  

18 

1 

53.1 

20.0 

— 
—  — —  — — — 

13 13 —  — — 13 13  — — —  

—  

I  
378 378 — — — 16 

11 

14 

11 

2 — 394 

11 

392 

11 

2 0.5 

—  

105 104 1 6 6.7 

5 

20 

5 

19 1 3 

_ 5 

125 

5 

123 2 9  8.8  

12 12  — — 82 82 — — — 
19 19 —  4 — 101 101 — 4 4.0 

— — 87 

57 

87 

57 

■— — — 17 17 —  4 — 104 

57 

104 

57 

— 4 3.8 

12 12 
— 

7 58.3  35 35 
— 

7 20.0 7 

36 

7 

35 1 

4 

3 

— 
42 

36 

42 

35 1 

H 

3 

26.2 

11.1 

30 22 8 5 43.3 30 22 8 5 43.3 70 68 2 17  — 100 90  10 22 32.0 

57 20 37 — 64.9  67, 64  3 7 — 124 84 40 7 37.9 

40 18 22 6 70.0  34 34 — 12  — 74 52 22 18 54.1 

241191 50 28|  32.4  1 699,1 438  261 50; 18.3 686 669  17  83 14.6 2 385 2 107 278  133 17.2 
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Kuusen taimien  jakaantuminen maksimilustoluvun mukan eri metsissä.  

(Numerot 1, 2, 3 j. n. e. tutkimuspaikan nimen  alla tarkoittavat  koealan  järjestysnumeroa). 

T utk  imu s p a i k  a n nimi j a N o 
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Siemenlepo.  Aikaisemmin ovat C  annelin
1
), Nylander 2) ja 

Renvall3)  Suomessa sekä  Wibeck 4 )  Ruotsissa  todenneet sen  ilmiön,  

että männyn  siemeniä jää siemenvuonna itämättä ja itää vasta  seu  
raavana  kevännä  tai joskus vieläpä  vasta 3—4 v.  kuluttua. Mielen  
kiintoisia havaintoja  on Suomessa tehnyt  Lassila 5 ) seuratessaan 

männyn  siemenen itämistä  1,000  kylvöruudussa.  Nämä kokeet,  joiden  

mukaan taimimäärä lisääntyi  v:sta 1912 v:teen 1913 24—26 %:lla  

ja v:sta 1913 vrteen 1914 13 %:lla,  osoittavat, että siemenlevolla 

1)  Th. C annelin, Utdrag ur berättelsen om nägra forstliga undersök  

ningar och  försök vid Mustiala ären 1896, 1897 och 1898. Finska forstförenin  

gens  meddelanden  16 (1900), s. 241.  
2)  Vrt. O. J. Lakari, op.  cit. s. 115. 
3)  August  Renvall, Reproduktion der  Kiefer j. n. e., s. 132. 
4)  Edvard Wibeck, Om eftergroning  hos tallfrö. Meddel.  fr. statens  

skogsförsöksanstalt. Häfte 13—14. 1916—1917.  Bd.  I, s.  201—234.  

Edvard  Wibeck, Det norrländska  tallfröets  grobarhet. Medd. fr. 

statens  skogsförsöksanstalt.  Häfte 17, s. I—-7. 
5

) I. Lassila.  Tutkimuksia mäntymetsien  synnystä ja kehityksestä  

pohjoisen napapiirin pohjoispuolella,  s. 43—45. Acta forestalia fennica  14. 
1920. 
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4 

Pohjois-Suomessa  on merkitystä.  Hilja Laksonen on toimittanut 

tarkkoja tutkimuksia v. 1916 kylvetyissä  siemenistä  kehittyneissä  

kuusen taimissa,  ja tällöin havainnut,  että 219 taimesta todennä  

köisesti  5:llä olisi  alilustoisuuteen  syynä  siemenlepo 1). Joskin laa  

jempia tutkimuksia kuusen siemenlevosta puuttuu,  näyttää  edellä 

esitetyn  perusteella  todennäköiseltä,  että myöskin  kuusen uudistu  
misvuositutkimuksissa  siemenlepo  on otettava  huomioon. 

Lusto jää muodostumatta juurenniskan  yläpuolelle.  Aikaisemmin  

on  osoitettu, että Pohjois-Suomen  männyissä  lustojen  muodostumatta 

jääminen  on verrattain  yleinen 2 ). Myöskin  Etelä-  ja  Keski-Suomesta  

kootussa  kuusen taimistossa  on samantapaisia  havaintoja  vertailevien 

mikroskooppisten  tutkimusten kautta voitu todeta. Asian valaise  
miseksi  esitetään seuraavassa  eräitä  tyypillisiä  tapauksia.  

1
) Hilja Laksonen, Kuusen  iän  määrääminen. 1920. (Käsikirjoitus.)  

2
) O. J. Lakasi, Samenjahre  und  Altersklassenverhältnisse,  s. 93. 

Mustankotisen rantamaa: 

N: o 11. Pituus  31 cm, diametri 5 mm. 

3 cm juurenniskan  yläpuolella 13 lustoa 

1.5 » » » 14 » 

juurenniskassa 11 » 

Tuppi  viidan  mäki.  

N:  o 8. Pituus 37.5, diametri 6 mm. 

6 cm juurenniskan  yläpuolella  12 lustoa 

5 »  » » 12 » 

4 »  » »  13 » 

3 »  » » 14 » 

juurenniskassa  12 » 

N: o 12. Pituus 24  cm, diametri 6.5  mm. 

4 cm juurenniskan  yläpuolella  11 lustoa 

3 » » »  8 » 

1.5 »  » » 8 » 

0.5 »  » » 7 » 
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N:o 16. Pituus 49 cm, diametri 7 mm. 

13.5 cm  juurenniskan  yläpuolella  13 lustoa 

12 » » » 14 » 

10 » » » 15 » 

8 » » » 16 » 

6 » » » 18 » 

3 » » » 18 » 

2 » » » 13 » 

0.5 » » » 14 » 

N: o 18. Pituus 41.5 cm, diametri 5 mm. 

17 cm juurenniskan yläpuolella  15 lustoa 

15 » » » 16 » 

12 » » » 16 » 

9.5 » » » 10 » 

5 » » » 11 » 

1 » » » 10 » 

juurenniskassa  8 » 

Levusojan  syrjä. 

N:  o 13. Pituus  27 cm,  diametri 5.5 mm. 

1 ja 2 cm juurenniskan  yläpuolella  14 lustoa 

juurenniskassa 10 »  

N:  o 14. Pituus  27 cm,  diametri 6.5 mm. 

6 cm juurenniskan yläpuolella  21 lustoa 

5 » » » 23 » 

3 » » » 23 » 

1  »> » » 20 » 

Alisen  Nie  mis  järven  rantamäki. 

N:  o 15. Pituus  22 cm, diametri 3 mm.  

6.5 cm juurenniskan yläpuolella  10 lustoa  

5 » » » 9 » 

4 » » » 9 »  

1.5» » » 6 » 

N:o 20. Pituus 35 cm, diametri 4 mm. 

8 cm juurenniskan  yläpuolella  12 lustoa  

7 » » » 9 » 

4.5 » » » 8 » 

3 » » » 9 » 

0.5 » » » 5 » 
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Edellisestä käy  selville,  että juurenniskan  läheisyydessä  kuin 

myös  juurenniskan  yläpuolella  lustoja  toisinaan jää muodostumatta. 

Vaikka tutkimusaineistoa karsittaessa  tällainen aineisto on koetettu 

mahdollisuuden mukaan eliminoida,  on kuitenkin luonnollista, että 

ainoastaan ne tapaukset  ovat tulleet karsituiksi,  jolloin luston muo  

dostumatta jääminen  on vertailevien tutkimusten kautta  varmuudella 

voitu todeta. On näin ollen todennäköistä,  että aineistoon sisältyy  
sellaisiakin yksilöitä,  joissa  lustojen  muodostuminen ei  ole  ollut  sään  

nöllinen,  mikä luonnollisesti vaikuttaa häiritsevästi  tapausten  ryh  

mittymiseen  niiden vuosilukujen  kohdalla,  jolloin  kuusen siemenvuosi 

on ollut  erittäin runsas  ja jolloin  kuuset  todennäköisesti ovat  saaneet 

alkunsa.  

Samaan suuntaan vaikuttavat  myöskin  lustosulautumat,  epätäy  

delliset ja epäselvät  vuosilustot,  joista  aikaisemmassa  tutkimuksessa 1 )  

on tehty  selkoa  ja  joita  tämänkin tutkimuksen yhteydessä  on todettu. 

Myöhäis  juuret
2 ). Paitsi  siemenlepoa,  lustojen  muodostumatta 

jäämistä ja lustosulautumia,  jotka vaikeuttavat männyn  siemen  

vuositutkimusta ikämääräysten  perusteella,  tuottaa kuusen uudistu- 

x ) O. J. Lakabi, Studien  iiber  die Samenjahre und  Altersklassenver  

hältnisse, s. 103— 

2) Yrt. Fbedb.  Elfving, Kasvitieteen oppikirja, s. 11.  Helsinki 1903. 
Hilja Laksonen käyttää  ennen mainitussa tutkimuksessaan  nimitystä  

jälkijuuri. 

Seiväsniityn  mäki.  

N:  o 17. Pituus 26.5 cm, diametri 3 mm. 

8 cm juurenniskan  yläpuolella  9 lustoa  

6.5 » » » 10 »  

5 » » » 11 »  

4.5 » » » 12 » 

3.5 » » » 13 » 

2.5 » » » 13 » 

1.5 » » » 12 » 

0.5 » » » 9 » 

N:  o 19. Pituus 32.5 cm, diametri 2 mm. 

14 cm juurenniskan yläpuolella  9 lustoa 

12 » » » 10 » 

8 » » » 11 » 

4 » » » 10 » 

0.5 » » » 6 » 
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misvuosien määräämiselle ikämääräysten  perusteella  vaikeuksia  kuu  

sen  myöhäisjuuret,  kuten aikaisemmin  sivumennen on huomautettu. 
Kun kuusen myöhäisjuurimuodostuksesta  tehdään selkoa metsän  

hoidon käsikirjoissa 1 ), ei  ole  katsottu  tarpeelliseksi  tässä  yhteydessä  
niitä laajemmin  selostaa. Mainittakoon vain,  että niitä on tavannut 

metsärajalla  ja tuoreilla mailla  Sveitsissä,  Saksan vuoristossa,  Ösel  

saarella,  Pohjois-Venäjällä  ja Pohjois-Suomessa  m. m. Moreillon,  
A. Buhler,  Loudon,  Schubeler ja Conwentz 2 )  sekä  Heikinheimo 

Pohjois-Suomen  tuoreilla paksusammaleisilla  kangasmailla  ja Etelä-  
Suomen kultuureissa 3). Myöskin  esillä olevassa  tutkimuksessa  on 

voitu todeta myöhäisjuurimuodostumia.  Siv.  29—32 esitetyissä  piirrok  

sissa  on  todellinen juurenniska  merkitty  paksulla  poikittaisella  mustalla  

talla viivalla,  jonka  yläpuolella  olevat  juuret  ovat  siis  kaikki  myöhäis  

juuria. Näistä piirroksista  voidaan myöskin havaita, että alilustoi  

suutta esiintyy  myöhäis  juurien ja juurenniskan  välillä. Myöhäisjuu  
rien syntymisestä  johtuu,  että todellista juurenniskaa  ei  voi  eroittaa 

juuresta. Todellinen juurenniska  jää epäselväksi  varsinkin silloin  
kuin myöhäisjuuret  ovat  voimakkaampia  kuin  varsinaiset  juuret,  

kuten toisinaan on todettavissa (vrt. kuva  N:  o 3). Heikinheimon 
tutkimukset ovat  osoittaneet,  että myöhäis  juurien esiintyminen  

Pohjois-Suomen  paksusammaleisilla  metsämailla aiheuttaa haittaa 
kuusen ikämääräyksissä,  niin että  kuusen ikämääräysten  perusteella  

ei  voida päästä  selvyyteen  kuusen uudistumisvuosista4) ja Hilja 
Laksosen tutkimusten mukaan voi  kuusen ijän määrääminen maksi  -  

milustoluvun perusteella  ainoastaan aivan nuorissa kuusen taimissa  

johtaa  oikeisiin tuloksiin5 ). Jotta voitaisiin ratkaista,  missä  määrin 

myöhäisjuuret  aikaansaavat häiriöitä puiden ikämääräyksissä  Etelä-  

Suomessa olisi  ensin tehtävä vertailevia  tutkimuksia  ja ikämääräyk  
siä lustoluvun  mukaan niissä puissa,  jotka ovat kasvaneet  kylve  

tyistä  siemenistä tai  istutetuista taimista ja  joiden  ikä  siis  tunnetaan. 

Nojautumalla  Heikinheimon aineistoon ennen mainitussa julkaisussa,  

voidaan todeta, että 190 tutkitusta,  taimitarhassa kerran  tai kahdesti 

koulitusta  3—6-vuotisesta kuusen taimesta 40:llä eli  n. 20 %:lla  oli 

1
) Vrt. A. K.  Cajander, Metsänhoidon perusteet 11,  s. 173, ja 

Hermann  Reuss,  Die forstliche Bestandesgrüdung, s. 249.  
2)  Vrt. O.  Kirchner, E. Loew  ja C.  Schröter, Die  Coniferen  und Gneta  

ceen Mitteleuropas, s. 123—124.  Stuttgart 1906. 
3) Olli  Heikinheimo, Kuusen iän  määräämisestä ja kuusen myöhäis  

juurista, s. 9 . Metsätieteellisen  koelaitoksen  julkaisuja 2. 
4

) Olli  Heikinheimo, op. cit.  s. 27 & 9. 
5

) Hilja  Laksonen, Kuusen  iän  määrääminen.  (Käsikirjoitus.)  
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myöhäisjuuria  muodostunut1 ),  mutta että tästä huolimatta lusto  

luvun mukaan määrätty  ikä  yleensä  oli sama kuin  taimien todellinen 
ikä 2 ). Tutkimuksen  yhteydessä  1916 v:n kylvöalalta  kerätyssä  27 

taimessa oh maksimilustoluku  sama kuin taimien ikäkin.  Nämä ha  

vainnot osoittavat siis,  että myöhäisjuuri  muodostu mat eivät nuorissa 
taimissa ole  vallitsevia  ja että  ne eivät sanottavasti haittaa taimien 

ijän  määräämistä. Tutkittaessa myöhäisjuurien  vaikutusta ikämää  

räyksiin  maksimilustoluvun mukaan 17—40 v. sitetn kylvetyissä  

ja  istutetuissa puissa,  joiden  ikä  niinmuodoin tiedettiin,  kävi  Heikin  

heimon tutkimuksista selville,  että niissä puissa,  joissa  kiekko  oli  

otettu nykyisestä  juurenniskasta,  ikä maksimilustoluvun  mukaan 

määrättynä  paraissakin  tapauksissa  oli I—3 vuotta  pienempi  kuin 

todellinen ikä,  mikä osoittaa, että  nykyisestä  juurenniskasta  määrätty  
lustoluku ei osoita puun todellista ikää ja vielä vähemmän soveltuu 

nykyisestä  juurenniskasta  määrätty maksimilustoluku perusteeksi  
kuusen uudistumisvuositutkimuksissa. Samoin osoittavat Heikin  

heimon tutkimukset,  että niissäkin kylvetyissä  ja istutetuissa puissa,  

joissa  ikä määrättiin maksimilustoluvun mukaan todennäköisen juu  
renniskan kohdalla,  lustoluku,  milloin  puut  olivat kituvia tai varjos  

tettuja  puita,  paraissakin  tapauksissa  oli yhtä  pienempi  kuin puun 

todellinen ikä.  Siinä  tapauksessa,  että tutkimus  käsitti  vallitsevia  

puita ja että ikä  määrättiin maksimilustoluvun mukaan todellisesta 

juurenniskasta,  johtivat  Heikinheimon tutkimusten mukaan kuusen 

ikämääräykset  maksimilustoluvun perusteella  
'

 paraissa  tapauksissa  

s. o.  hyväkasvuisissa  vallitsevissa  puissa  oikeihin tuloksiin 3 ). Asian 

valaisemiseksi  esitetään seuraavat Heikinheimon tulokset:  

Huolimatta myöhäis  juurien  esiintymisestä  voidaan siis hyvä  

kasvuisissa  kuusissa maksimilustoluvun perusteella  määrätä puun 

x) Olli Heikinheimo, op. cit. s. 15. 
2) » ,  op. cit. s. 23. 
3
) » , op.  cit. s. 24.  

Uudistamis- 

tapa.  

Puiden pak-  

suus juuren-  

niskassa  

cm  

Ikä  

V. 

Puut jakaantuvat  maksimilustoluvun mukaan 

seuraavasti: 

25 26 27 28 29 34 35 36 37 38  39 40  41 

Hajakylvö.  .  1—12 29 1 8 5 2 — 

Istutus 
....

 o (N  
1 

CO »-H . 39 — — — — — 
1 3 — 

—I 1 2 
— — 

Istutus 
....

 5— 20 41  — — — -  . — — 2 4 4 — 3 2 — 
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ikä ja ikämääräysten  perusteella  tehdä johtopäätöksiä  uudistumis  

vuosien esiintymisestä.  Erikoisesti  on kuitenkin huomattava,  että  

tapausten  lukumäärä ei  ole  suurin  maksimilustoluvun kohdalla,  kuten 

on  asianlaita mäntyihin  nähden,  vaan jakaantuvat  ne epäsäännölli  

sesti  usean lustoluvun kohdalle. Osittain  voi tämä johtua  siitäkin,  

että tutkitut puut  ovat  eri suuria,  mutta joka  tapauksessa  on seikka  

otettava huomioon tehtäessä johtopäätöksiä  uudistumisvuosien esiin  

tymisestä.  

Toisinaan voi kuusen oksakin  juurtua maahan. Tällaisia ta  

pauksia  varsinkin paksusammaltyypin  metsissä on esittänyt  Heikin  
heimo ennen mainitussa julkaisussaan  sekä  aikaisemmin Kairamo 1 )  ja 

Blomqvist  2). Myöskin tähän tutkimusaineistoon sisältyy  joku 

samanlaatuinen tapaus,  josta esimerkkinä  esitetään tapaus  kuvassa  
N:  21. Kun tällaiset  tapaukset  aineistosta on  karsittu,  mikäli  sellaisia  

on voitu todeta,  ei tällä seikalla  esillä olevassa  tapauksessa  ole  käy  

tännöllistä  merkitystä.  
Kaikki  edellä mainitut seikat  vaikuttavat samaan suuntaan nim. 

että  puun  ikä  maksimilustoluvun  mukaan määrättynä  tulee  todellista 

pienemmäksi.  Tästä johtuu  myöskin,  että havaintojen  ryhmittymi  

nen  runsaiden uudistumis vuosien välivuosillekin  on verrattain runsas,  

mutta että näihin luokkiin  kuuluvat  taimet ja puut tästä huolimatta 

polveutuvat  todennäköisesti lähinnä edelliseltä siemenvuodelta. On 

näin ollen todennäköistä,  että milloin  havaintosarja  jollakin  tutki  
musalueella katkeaa,  ja vaikkapa  havaintoaineisto ei  olisikaan  runsas,  

kunkin sarjan  korkein  havaittu vuosilustomäärä osoittaa sattunutta 

uudistumisvuotta. Kuten nim. aikaisemmin  on huomautettu,  on 

tutkimusaineistoa koetettu karsia  poistamalla  kaikki  sellaiset  yk  

silöt, joissa vuosilustojen  muodostuminen on ollu epäsäännöllinen.  
Todennäköistä on näin ollen,  että aineisto varsinkin mitä nuorempiin  

ikäluokkiin tulee, 011 mahdollisimman valikoitua. 

Kalcsoislustot.  Lustolukemiseen vaikuttavat häiritsevästi  myös  
kin kaksoislustot.  Männyn  uudistumisvuositutkimusten ohella on  

huomautettu,  että ne mäntyyn  nähden eivät  ole  häirinneet3). Joskin  

*)  A. Osw. Kihlman  (Kairamo), Pflanzenbiologische Studien aus Rus  
sisch  Lappland, s.  67.  Acta societatis  pro fauna  et flora  fennica  T. VI. N:o  3. 

Helsingfors  1890.  
2 )  A. G. Blomqvist, Granen, s. 36.  Finska  forstför.  meddelanden  3 

(1883). 
3
) O. J. Lakari, Studien  über  die  Samenjahre und  Altersklassenverhält  

nisse,  s. 117. 

L.  Ilvessalo, Tutkimuksia  mäntymetsien uudistumisvuosista, s. 4. 

O. G. Petersen, Dobbelte  Aarringe. Dansk  skovforenings tidsskrift 

1916, s. 335—346.  
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kuusella kaksoihistot ovat yleisempiä  varsinkin nopeakasvuisissa  

leveälustoisissa  taimissa,  joissa  kesähallojen  vaikutuksesta kasvu  

taukoaa tai hidastuu joksikin  aikaa  ja  vuosilustoon sen  kautta syntyy  

syyspuuta  muistuttava tiivistys
1),  eivät ne ole aikaansaaneet vir  

heitä kuusen ikämääräyksissä,  koska  tällaiset  jo  alunpitäen  karsittiin 

tutkimusaineistosta. 

Edellä esitetyn  huomioon ottaen olisivat  kuusen uudistumisvuosia 
Suomen  eteläpuoliskolla  olleet ainakin vuodet:  

1919, 1916, 1914, 1908, 1905, 1901. 

Vaikka 1919 vuoden taimia etupäässä  on tavattu vain yhdeltä  

metsämaalta,  jossa  maa oli miltei  puhdas pintakasvillisuudesta,  on 

todennäköistä,  että niitä on ollut myöskin  muilla tutkimusalueilla,  

joskin  ne  pienuutensa  takia  pohjakasvillisuuden  seassa  useimmiten 

ovat jääneet  huomaamatta. Tämän takia  on v. 1919 rinnastettu 
muiden siemenvuosien kanssa. Sen sijaan  ei  sattuneita uudistumis  

vuosia  edelliseltä  20 v.  ajanjasolta  1880-—1900 ole tutkimusaineiston 

perusteella  voitu ylitä  suurella varmuudella todeta, joka voi johtua  

joko  siitä,  että tänä aikana sattuneet uudistumisvuodet  olisivat  olleet 

heikonpuoleisia,  tai siitä, että näihin ikäluokkiin kuuluvissa  puissa  

ikämääräykset  eivät olisi  johtaneet  päteviin tuloksiin. Taulukkoa 

silmäillessä näyttää eräiden havaintojen  perusteella  todennäköi  

seltä, että uudistumisvuosia olisi sattunut, joskin  heikonlaisia,  v.  

1896 ä 1897,  1891,  1886 ja 1880,  kun  taas  v.  1878 edellämainittuihin 

verrattuna olisi  ollut varsin runsas  siemenvuosi. Osittain  voi tämä 

tulos myöskin  riippua  siitä, että vanhemmissa puissa  ikämääräykset  
eivät ole yhtä luotettavia,  koska tutkimuksen alaisena on  ollut  kiek  

koja,  joissa  todellisen juurenniskan  määrääminen on  vaikeampaa  ja 

joissa  myöhäis  juurien  haitallinen vaikutus  voi  olla tuntuvampi.  Edellä 

luetellut virheellisyydet  eivät tällöin  luonnollisestikaan tule elimi  
noiduiksi muulloin kuin  jos  niistä joku  tai jotkut  ovat  olleet  ilmeisiä,  

jolloin kiekko  on hyljätty. Kiekoissa tavatut maksimilustoluvut  

voivat näin ollen johtaa  virheellisiin  tuloksiin  puiden  ikämääräyksiin  

nähden. Osoitukseksi  siitä, kuinka erilaisiin  tuloksiin kiekoissa  suori  

tetut ikämääräykset  voivat johtaa  riippuen  siitä, kuinka  sopivasti  
kiekko  on tullut leikatuksi,  esitetään seuraavassa  tilastoa  n. tuuman 

vahvuisissa  kiekoissa molemmilla  puolilla  tavatun maksimilustoluvun 

erotuksesta. (Ktso  s. 36).  

Tästäkin havaitaan,  että kiekosta  määrätty puun ikä  on suuresti  

riippuva  siitä, kummaltako puolen  kiekkoa  ikä  on määrätty ja  taas 

x
)  Vrt. Olli  Heikinheimo, Kuusen  iän  määräämisestä  j.  n. e.,  s.  4—5.  

Hilja  Laksonen, Kuusen  iän  määrääminen.  (Käsikirjoitus).  
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Erotus  kiekon  ylä-  ja alapuolelta  luetun maksimilustoluvun välillä. 

kiekon  paikan  oikea määrääminen makroskooppisesti  on varsin  vaikea. 

Sen takia  onkin niille  tuloksille,  jotka  ovat  saadut kiekoista,  annettava 

toisarvoinen merkitys.  
Edellä esitetystä  käy  siis  selville,  että tulokset pätevyydeltään  

ovat eriarvoiset,  mikäli  ne koskevat  kuusen uudistumisvuosikysy  

mystä.  Luotettavimmat ovat  tulokset  20  viime  vuodelta (1900 —1920),  

johonkin määrään luotettavat  sitä edelliseltä 20—50 v:lta 1850—  

1900. 

Ennen v.  1850 sattuneisiin  siemenvuosiin nähden sen  sijaan  eivät  
tutkimustulokset  voi antaa vastausta lainkaan. Huomattava on sen 

lisäksi,  että ajanjaksoa  1850—1900 käsittävät  tiedot edellä esitetystä  

syystä  voivat olla epätäydelliset  sikäli,  että tutkimuksen  mukaan 

todettujen  uudistumisvuosien väliajoilla  on voinut sattua joko hei  

kompia  siemenvuosia tai runsaitakin siemen  vuosia,  mutta että ne 

periodin  lyhyyden  ja havaintoaineiston epämääräisen  ryhmittymisen  

takia eivät  tutkimustuloksista käy  selville. Lisäksi  on myös mahdol  
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lista, että ajanjaksolta  1850—1900 todetut uudistumisvuodet  eivät  
kaikki  ole  vuodelleen tarkkoja,  koska  on mahdollisuus olemassa,  että 

paraissakin  tapauksissa  vuosilustojen  luku ei  ole vuodelleen sama kuin 

puun ikä. Se seikka,  että havainnot usealla koealalla loppuvat  sa  
malle vuodelle,  viittaa kuitenkin  siihen,  että todetut uudistumisvuodet 

olisivat  yleensä  oikeita.  

Toimitetut tutkimukset viitta  va  t näin ollen siihen,  että kuusen  

uudistumisvuosia olisi  sattunut ajanjaksona  1900—1920 vuosina 

1919, 1916, 1914, 1908, 1905 ja 1901;  

ajanjaksona  1850-—l9OO vuosina 1896 a 1897, 1891, 1886, 

1880, 1878,  1874 ä 1875, 1870, 1865, 1856 ä 1857 ja 1852. 

Kuusen uudistumiseen vaikuttavia siemenvuosia olisi siis v.  

1900—1920 sattunut 6  kpl.,  milloin 2,  milloin 6  v.  väliajoilla,  ja  keski  
määrin joka 3 ä 4 vuosi. Vuosina 1850—1900 olisi  niitä sattunut 10 
eli  keskimäärin  joka 5  vuosi,  milloin 2—6,  milloin pitemmillä  (9 v.) 

väliajoilla,  riippuen  viimemainituissa tapauksissa  osittain  nähtävästi 
siitäkin,  että välivuosia ei  ole  voitu todeta tutkimusaineiston perus  
teella .  

Jotta kävisi  selville,  missä määrin tämän tutkimuksen perusteella  
todetut kuusen uudistumisvuodet ovat yhtäpitäviä  kirjallisuudessa  

esitettyjen  tietojen  kanssa  kuusen siemenvuosista ja toiselta puolen,  
ovatko  kuusen ja männyn  uudistumisvuodet sattuneet samanaikai  

sesti,  esitetään seuraavassa .  nämä eri tiedot rinnakkain. 

x
) Erittäin  runsaat  kursiivilla merkitty,  epävarmat sulkujen sisässä.  

Kirjallisuustie-  
Kuusi. 

Tämän tutkimuk- 
Mänty.  

L. Ilvessalon tutkimusten mukaan:  

tojen mukaan:  sen mukaan:  

runsaita 1
) tai runsaanpuoleisia. runsaita.  runsaanpuoleisia. 

1919 

1916 1916 

1914 1914 

1909 1908 1909 

1905 1904 1905 

1901 1901 1903 

1896 1896 resp. 1897 1897 1895 

— 1891 1891, 1893 

1886 1886 

(1880)  

1887 

1880, 1882, 1883 

1878 1878 

1874 1874 resp.  1875 1873 1874 

1870 1870 1871, 1872 

1865 1865 

1856 resp. 1857 

1852 

1867 

1857 

1847 

1869 
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Vertailusta havaitaan,  että kirjallisuudessa  esiintyvät  ilmoituk  

set kuusen siemenvuosista miltei täydellisesti  käyvät  yksiin  kuusen  

ikämääräyksiin  nojautuvien  tutkimustulosten kanssa. Vertailta  
essa  männyn  ja kuusen uudistumisvuosia havaitaan,  että ne joskus  

sattuvat samana vuonna (1905,  1891),  toisinaan vuotta aikaisemmin 

(1896,  1886, 1870), kuten tulisikin olla,  jos kuusi  ja mänty  olisivat  
kukkineet samana vuonna ja jos kukkiminen riippuisi  samoista 
ulkonaisista  seikoista.  Toisinaan taas  sattuvat  ne  eri  aikoihin,  mikä 

luonnollisesti voi johtua osittain  siitäkin,  että tutkimusaineisto ei 
ole riittävän  runsas, osittain ehkä siitä, että luontaiset edelly  

tykset  eri siemenvuosina eivät ole  olleet kyllin  edulliset  nuorennok  
sien syntymiseen.  

Edellä esitetystä  käy  siis  selville,  

että kuusen ikämääräykset  ovat kuusen myöhäisjuurien  ja 

alilustoisuuden takia hyvilläkin  metsämailla epäluotettavammat  

kuin männyssä,  mutta että tästä huolimatta kuusen tarkkojen  ikä  

määräysten  perusteella  ja mahdollisimman ankaraa seulomista nou  

dattamalla voidaan saada pitempää ajanjaksoa  käsittävät  tiedot 

kuusen uudistumisvuosista Suomen eteläpuoliskolla;  

että  kuusen ikämääräykset,  milloin ne perustuvat  nykyisessä  

juurenniskassa  havaittuun maksimilustolukuun,  yleensä  eivät ole  

oikeita,  vaan liian alhaisia,  kuten m. m. Heikinheimo aikaisemmin 

on huomauttanut;  

että runsaita tai  runsaanlaisia kuusen uudistumisvuosia Suomen 

eteläpuoliskolla  ovat olleet vuodet 1919, 1916,  1914, 1908, 1905, 

1901, 1896 tai 1897, 1891, 1886,  (1880),  1878,  1874 tai  1875, 1870, 

1865, 1856 tai  1857, 1852,  eli yleensä  n. joka  3—5 vuosi,  joskin  toisi  

naan  kuusen  uudistumisvuosien väliaika saattaa olla pitempikin;  

että kirjallisuudessa  esitetyt  tiedot kuusen  siemenvuosista käpy  
runsauden ja käpyjen  ostomahdollisuuden mukaan arvioituna, ovat 

yleensä  osuneet oikeaan;  ja 

että kuusen ja  männyn  uudistuminen ei  aina ole  sattunut samoi  
hin aikoihin,  s.  o. kuusen vuotta aikaisemmin kuin männyn.  



Uudistumisvuosien  syistä.  

Kuten tunnettua, edistää kuivuus  yleensä  kukkimista  ja hedel  

män muodostusta sekä kosteus kasvullisten  osien kehittymistä. 1
)  

Siemenvuosien riippuvaisuuteen  poutakesistä  viittaa m. m. Blom  

qvist huomauttaen,  että v.  1868 poutakesää  seurasi runsas  kuusen  

siemenvuosi 2 v. kuluttua eli 1870 ja runsas  männyn siemenvuosi 

3 v.  kuluttua  eli  1871. Myöhemmin  ovat  samansuuntaisia viittauksia  
tehneet m. m. Schotte 2 )  ja W  ahlgren 3),  esittämättä kuitenkaan 

eksaktisia  havaintoja arvelujensa  tueksi. Kolmessa metsikössä  
tekemiensä havaintojen  perusteella  toteaa Diehl,  että kuusen juurien 

katkaiseminen ojitusten  yhteydessä  oh aiheuttanut mainituissa puissa  

pari vuotta myöhemmin runsaan käpysadon 4 ), metsikön  muiden 

puiden  ollessa hedelmättömiä. Lauri Ilvessalo on verrannut 

valtionmetsien suuria kulovuosia ajanjaksona  1865-—1912 männyn  

uudistumisvuosiin ja tällöin  voinut  todeta,  että männyn  uudistumis  
vuodet Suomen eteläpuoliskolla  ovat sattuneet 3  v.  suurien kulo  

vuosien jälkeen 5 ), esittäen tutkimuksensa perusteella,  että ainakin 
suurilla poutakesillä  on osansa  männyn  uudistumisvuosien ja siis  

myöskin  siemenvuosien kertautumisessa.  Pohjois-Suomessa  ja Muur  

mannin radan varrella tekemiensä havaintojen  perusteella  huomaut  

taa Lassila,  että poutakesät  sekä niiden yhteydessä  olevat metsä  

palot  aiheuttavat mäntymetsien  olotilassa  siksi  tuntuvia muutoksia,  

että niiden seurauksena voi olla,  joskaan  ei aina,  myöskin  runsaampi  

*)  Vrt. A. K. Cajander, Metsänhoidon perusteet I. Kasvibiologian ja 

kasvimaantieteen  pääpiirteet, s. 101.  Porvoo  1916.  
Erkki  Laitakari, Sääsuhteiden  vaikutuksesta  männyn pituus-  ja pak  

suuskasvuun.  Acta forestalia  fennica  17. 

A. G. Blomqvist, Några iakttagelser, s. 51—52.  

2
) Gunnar  Schotte, Om skogsfrö  och  dess insamling.  Skogsvardsföre  

ningens folkskrifter  N:o  8.  1906, s. 20. 

3) A. Wahlgren, Skogsskötsel, s. 72. Stockholm 1914.  

4) E. Diehl, Die  Zapfenbildung bei  der  Fichte. Deutsche Forst-Zeitung  
28 Bd. 1913, s. 599—601. 

5) Lauri  Ilvessalo, Tutkimuksia mäntymetsien  uudistumisvuosista  
Etelä-  ja Keski-Suomessa,  s. 38—39.  Acta  forestalia  fennica 6. 1917.  
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kukinta  ja käpytuotanto. 1
) Tehtyään  vertailuja  eri  vuosien sade  

määrien ja uudistumisvuosien välillä, huomauttaa Lassila samassa  

tutkimuksessaan,  että sade on tärkeä  tekijä  Lapin  ja Pohjois-Suo men  

metsien uudistuksessa ja että uudistumisvuodet sekä ne vuodet,  

joina sademäärä kesäkuukausina  on korkeimmillaan,  ainakin Poh  

jois-Suomessa täydellisesti  vastaavat toisiaan2 ). 
Kuten aikaisemmin on  mainittu, eivät kuusen  ja  männyn uudis  

tumisvuodet Etelä-  ja Keski-Suomessa  aina ole  sattuneet samoihin 
aikoihin eli  siten,  että männyn  uudistumisvuosi  olisi  sattunut vuotta 

myöhemmin kuin kuusen,  kuten pitäisi  olla  asianlaidan,  jos samat 
ilmastolliset seikat  aiheuttaisivat kuusen  ja männyn  kukkimisen  ja 
hedelmöittämisen ja jos  muut olosuhteet olisivat  olleet luontaiselle 

uudistumiselle suotuisat.  Kun aikaisemmin ei ole toimitettu yksi  

tyiskohtaista  vertailua Etelä-  ja Keski-Suomen ilmastollisten seik  

kain,  lämpötilan  ja sademäärän,  sekä uudistumisvuosien välillä,  on 

katsottu tarpeelliseksi  Meteorologisesta  keskuslaitoksesta  saatujen  

tietojen  perusteella  laatia yleiskuva  Etelä- ja Keski-Suomen eri 

seutujen  sademääristä ja lämpötiloista kuukausittain,  vuodenajot  

tain ja puolivuosittain  viimeisinä vuosikymmeninä.  Kesäkuukau  
siksi  on tällöin luettu kesä-,  heinä- ja elokuu,  syyskuukausiksi  syys-,  

loka- ja marraskuu,  talvikuukausiksi  joulu-,  tammi- ja  helmikuu, 
kevätkuukausiksi  maalis-, huhti- ja toukokuu sekä kesänpuoleksi  

touko-lokakuu,  

Jotta kävisi  selville,  missä määrin ilmastolliset  olot  eri  paikka  
kunnilla ovat  samantapaiset,  esitetään seuraavassa  eri seutujen ha  

vaintosarjat,  huolimatta siitäkin, että sarjat  eräiltä paikkakunnilta  

ovat verrattain lyhyet. Sademääriä käsittäviä  havaintosarjoja  on 
seuraavista paikoista:  Helsinki, Vihti, Karjalohja,  Tammela,  Jokioi  

nen,  Turku, Yläne,  Huittinen,  Ikaalinen,  Ruovesi,  Kiuru, Tampere,  

Eräjärvi,  Jyväskylä,  Hattula, Hollola, Lammi,  Padasjoki,  Ruoko  

lahti, Sulkava,  Uusikirkko  V.  L.,  Viipuri  ja Värtsilä. Kalliiden pai  

natuskustannusten takia on täytynyt  luopua  ajatuksesta  julaista  

laajat  Meteorologisesta  keskuslaitoksesta  saatujen tietojen  perus  
teella lasketut yhteenvedot.  Pitemmät havaintosarjat  ovat sitä 

paitsi  painettuina  W. W. Korhosen julkaisussa  Untersuchungen  

iiber die Niedersclilagshöhe  in Finnland.3 ) Asian valaisemiseksi  

esitetään tulokset graafisesti  vuodenajottain  eri seuduilta. (Ktso  

tauluja I—IV). 

')  I. Lassila, Tutkimuksia mäntymetsien synnystä ja kehityksestä  
pohjoisen napapiirin pohjoispuolella, s. 54—<55.  Acta  forestalia  fennica  14. 1920.  

2
) I. Lassila, op. cit. s. 57—58.  

3)  G. Melander, Suomen  Valtion  Meteorologisen Keskuslaitoksen  toimi  
tuksia. Helsinki  1921. 
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6 

Näistä  käy  selville,  että koko Suomen eteläpuoliskolla  huomat  

tavan kuivat  sekä saderikkaat vuodet ovat samanaikaisia. Samoin 

havaitaan yhdistelmästä,  että myöskin  Helsingissä  on sademäärien 

vaihtelu vastaavana ajanjaksona  ollut pääpiirteissä  samansuun  
tainen. Tämän takia  on niiltä  aikaisemmilta  vuosilta,  joilta havain  

toja  muualta Etelä-Suomesta puuttuu,  käytetty  Helsingin  havainto  

sarjoja,  jotka v:lta  1844—1919 ovat painettuina. 1)  (Ktso  taulua IX). 

Lämpötilahavaintoja  ei myöskään  ole  painatuskustannusten  

säästämiseksi kokonaisuudessaan julaistu,  koska  alkutiedot osittain 

löytyvät  Meteorologisen  keskuslaitoksen  vuosikirjoissa  Osc.  V. 

Johanssonin2 )  julkaisemina.  Helsingin  havaintosarjat  kuukausittain  

ja vuosittain  ovat  myös  painettuina  v:teen 1919 asti  mainitussa Laita  

karin julkaisussa.  Sen sijaan  esitetään lämpötilavaihtelut  graafi  
sesti  vuodenajottani  Turun,  Viipurin,  Helsingin,  Tampereen,  Värtsilän, 

Kuopion,  Jyväskylän,  Vaasan,  Oulun ja Kajaanin  lämpötilahavain  

tojen perusteella.  Lämpötilahavaintojen  — asteet ovat  esitetyt  piste  
viivoilla  ja keskiarvot  vaakasuorilla viivoilla.  (Ktso  tauluja  V—VIII). 

Kuten havaitaan,  ovat huomattavan lämpimät keväät,  kesät  

ja syksyt  eri  seuduilla sattuneet samoihin aikoihin. Tämän takia 
onkin niiltä aikaisemmilta  vuosilta,  joilta  havaintoja  muualta Suo  

mesta puuttuu,  käytetty  Helsingin  lämpötilahavaintoja.  (Taulu  IX). 

Jotta kävisi  selville,  missä määrin metsien uudistumisvuodet ovat 

riippuvia  ilmastollisista  seikoista,  esitetään seuraavassa  taulukossa  
rinnakkain Suomen eteläpuoliskoa  varten lasketut  keskiluvut  lämpö  

tiloista  ja sademääristä keväällä,  kesällä,  syksyllä  ja kesänpuolella  

vuotta sekä huomattavat kulovuodet O. Lönnrothin3), T. W.  
Paavosen4) ja Metsätilaston mukaan sekä kuusen ja männyn  uu  

distumisvuodet. Vertailun vuoksi mainittakoon vielä, että keski  

lämpötila v. 1885—1920 on ollut eri vuodenaikoina seuraava:  

kevät  1.40° C.,  kesä  14.75° C.,  syksy  3.72° C.  ja kesänpuoli  10.80° C.  
Kun sademäärän mittaukset  ennen v.  1908 ovat suoritetut erilaisella  

mittarilla kuin nykyään,  eivätkä tulokset eri ajanjaksoilta  siitä 

l
) Vrt. m. m. Erkki  Laitakaki, Sääsuhteiden vaikutuksesta männyn 

pituus--ja paksuuskasvuun. Liite.  Acta forestalia  fennica  17. 
2)  Vrt. Osc. V. Johansson, Temperatur- und  Niederschlagstafeln fiir  

8 finnische Orte. Meteorologisches Jahrbuch fiir  Finnland. Jahrg. 1902. Wis  
sensehaftliehe Beilage. 

3)  Onni  Lönnroth, Kulovalkeat kruununmetsissä. Suomen metsän  

hoitoyhdistyksen  julkaisuja 30 (1913), s. 523 —535.  
4

) T. W. Paavonen, Metsäpalovakuutuksen tarpeellisuudesta. Tapio  
1921, s. 75. 
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syystä  ole täysin  yhdenarvoisia 1 ), ei keskisademäärää vastaavalta  

ajanjaksolta  ole  laskettu. Vertailun vuoksi  esitetään eräitä Korho  

sen
2 )  laskemia  keskisademäärälukuja:  

Huomattavan lämpimät ja kuivat  vuodet ovat kursiivilla  pai  

netut. V:sta 1885 resp. 1886 taaksepäin  ovat tiedot merkityt  Hel  

singin  havaintojen  mukaan. (Ktso  tauluja  siv.  43—44).  

Kuten odottaakin saattaa, on kuloja  runsaasti sattunut samoina 

vuosina  kuin  kesätkin  ovat  olleet  huomattavasti kuivat  ja  lämpimät.  
Tästä yleisestä  säännöstä on kuitenkin  poikkeuksia.  Niinpä v.  1916 

oli valtionmetsissä runsaammin kuloja  kuin sitä seuraavana vuonna  

1917,  vaikka  v.  1917 kesä oli  kuiva  ja lämmin.  Kulovuonna 1909 ei 

kevät  eikä  kesä  olleet  erikoisen lämpimiä  ja kuivia.  V. 1894,  joka  oh 

huomattava kulovuosi,  oli kevät  lämmin ja  kuiva,  kun  taas kesä  oh 

keskinkertaisen  lämmin, mutta sateinen. V. 1883 oh valtionmetsissä 

suuri kulovuosi,  mutta eivät  kesä  eikä  kevät  olleet  erikoisen  lämpimiä  

ja kuivia. 
Tarkasteltaessa uudistumis  vuosien  sekä kuivien ja lämpimien  

kesien resp. keväiden keskinäistä suhdetta, havaitaan,  että 2 v.  

ennen kuusen ja 3 v.  ennen männyn  uudistumisvuotta kesä resp.  
kevät  yleensä  on ollut  kuiva  ja lämmin. Niinpä  seurasi: 

*)  Vrt. m. m. W. W. Korhonen, Untersuchungen über  die  Nieder  

schlagshöhe in  Finnland  s.  8— ja 
W. W. Korhonen, Sadetauluja Suomesta  1886—1915.  Suomalaisen  

Tiedeakatemian  esitelmät  ja pöytäkirjat  v. 1917.  
2
)  W. W. Kobhonen, Untersuchungen j. n. e., taulut  s. XXII—XXV. 

Kesän-  

Kevät. Kesä. Syksy.  puoli.  

Helsinki , . . . (1844—1915)  125.3 185.2 203.0 368.0 

» (1886—1915)  133.4 194.2 209.7 381.4 

Tampere  (1886—1915)  111.7 212.6 166.4 372.6 

Jyväskylä  .. . (1886—1915)  105.7 206.1 163.5 363.6 

kuivaa i a lämmintä kesää 1917 kuusen uudistumisvuosi 1919 

»  » » » 1914 » » 1916 

lämmintä » 1912 » » 1914 

lämmintä kevättä 1903 » » 1905 

kuivaa j a lämmintä kesää  1901 männyn  uudistumisvuosi 1904 

» » » kevättä  1894 kuusen ja männyn  u. v. 1896 

resp. 1897 

lämmintä kesää 1879 männyn  uudistumisvuosi 1882 
» » 1876 kuusen » 1878 

» » 1872 » » 1874 
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Lämpötilan  ja sademäärän suhde kulo-  ja  uudistumisvuosiin. 

Vuosi.  

Kevät. Kesä. Syksy. Kesänpuoli. 

Huomattava 
kulo-
 vuosi.  

Kuusen

 uudistumis-  vuosi.  

Männyn  
uudistumis-  

vuosi 
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Sademäärä  mm  runsas.  runsaanpuo-  leinen.  

1920 5.02  146 15.45 162 5.06 96 11.86 

1919 1.38 96 15.60 204 2.98 181 11.84 1919 

1918  2.08 36 14.03 177 5.91 204 10.91 

1917 —1.56 92 16.99 94 5.20 275 12.12  (1917) 

1916 0.91 104 14.75 189 3.21 184 9.79 (1916) 1916 

1915 —0.47 93 14.35 179 1.74 179 9.91 571 

1914 2.22 108 16.14 139 3.38 119 11.35 487 1914 1914 

1913 3.01 102 15.67  160 4.55  119 11.27 479 

1912 1.73 132 16.00 171 2.39 227 10.55 640 

1911 2.26 73 14.69 187 4.62  236 11.02 630 

1910 4.13 93 14.21 175  3.48 181 10.87 626 

1909 —0.52 111 14.51 186 4.76  194 11.12 607 (1909) 1909 

1908 0.99 70 14.49  158 3.24 125 10.50 494 1908 

1907 1.50 125 14.19 256 4.98 115 10.58 591 

1906 2.73 142 15.19 172 3.38 141 11.35 608 

1905 2.33 112 14.95 235 3.35 183 10.79 643 1905 1905 

1904 0.82 120 13.01 219 3.37 132 9.93 603  1904 

1903 3.87 124 14.33  269 3.40 193 10.39 705  1903 

1902 —0.87 99 12.43  295 1.77 188 8.68 684 

1901 1.55 78 17.37 136 4.58 131 13.10 484 1901 1901 

1900 0.14 93 14.24  161 3.79 199 10.23 602  

1899 —1.61 177 13.72  147 4.54 231 9.92 702  

1898 0.64 173 15.04 222 3.87 182 10.79 759  

1897 3.21 113 15.31  196 4.30 161 12.24 608  1897 

1896 1.55 94 16.26 185 3.90 193 11.93 575 1896 

1895 1.62 77 14.72 228 4.47 177 11.36 569 1895 

1894 3.67 70 15.32 225 2.34 154 10.46 587 1894 

1893 —0.24 89 14.03  161 2.97 240 10.17 598 1893 

1892 0.09 102 12.85  231 4.30 169 9.50 607  

1891 1.26 107 13.77  135 3.17 170 10.39 530 (1891) 1891 1891 

1890 4.01 136 14.49 246 3.26 180 10.98 632 

1889 1.09 91 14.90 244 5.17 142 11.52 601 1919 

1888 —2.32 119 13.64 172 2.22  196 9.47  568 

1887 2.14 90 14.15  182 3.17 163 10.49 567 1887 

1886 1.66 98 15.86 180 4.65 117 11.34 530 1886 

1885 0.45 141 14.38 150 2.12 283 9.80 483 

1884 1.30 147 14-90  117 6.20  111 11.80 280 

1883 1.20 143 15.50 345 7.10 262 11.90 597 1883 1883 

1882 3.70 145 16.40 240 4.70 176 12.70 402 1882 
'  

1882 

1881  —1.10 95 13.90 193 5.30 159 10.30 337 
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kuivaa ja  lämmintä kesää  1868 kuusen  ja  männyn  u.  v.  1870 resp.  1871 
» » » » 1854 » » u. v.1856 resp. lBs7 

Taulukosta havaitaan siis, että useassa  tapauksessa  läheinen 
vastavuoroisuussuhde on olemassa erikoisen lämpimien  ja kuivien  
kesien  resp. keväiden ja havupuiden  uudistumisvuosien  välillä,  mutta 

toiselta puolen  on eräitä tapauksia,  jolloin  uudistumisvuodet eivät  
seuraa  lämpimiä  keväitä  ja kesiä,  kuten esim.  v. 1910,  1896,  1882 ja 

taas, että 2  resp.  3 vuotta ennen uudistumis  vuotta kesä resp.  kevät  
ei  olisi  ollut  erikoisen lämmin ja kuiva.  Tämä eroavaisuus voi johtua  

Vuosi. 

Kevät. Kesä. Syksy.  Kesänpuoli.  

Huomattava 
kulo-
 vuosi.  

Kuusen

 uudistumis-  vuosi.  

Männyn  
uudistumis- 

vuosi 
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1880 1.80  65 14.30 183 3.70 258 10.50 379  (1880) 1880 

1879 1.80 90 16.40  253 5.10 171 12.50 403 1879 

1878 2.50 143 14.30 168 7.80  223 11.80 367 1878 

1877 —0.90 133 13.80 248  6.oo  275 9.90 490 

1876 1.40 161 16.50 155  4.50 152 11.70 320 

1875 0.40 83 15.20 109  2.60  98 10.70  204 

1874 1.80 95 14.30 164 6.40  146  11.40 308 1874 1874 

1873 1.40 104 16.00 206  6.40  259 12.40 448 1873 

1872 3.40 157 16.30 166 6.70  213 12.70 405  1872 1872 

1871 1.80 133 14.40 250 3.60 114 10.30 400 1871 

1870 2.00 79 15.20 239 5.10  212 11.10 376 1870 

1869 2.80 115 14.60 123 5.20 200 11.20 328 1869 

1868  2.40 116 16.80 47 5.30 182 12.80  249  1868 

1867 —2.20 112 14.10 193  4.30 201  9.90  383 1867 

1866 0.40 86 15.40 325 6.oo  189 11.90 439  

1865 0.7  0 64 14.00 89 5.30 141 10.60 238  1865 

1864 1.20 106 14.70 233 2.10 150 10.00 363  

1863 2.60 72 14.20 138 7.90 208 11.80 296  

1862 1.00 92 12.50 291 5.40 88 10.30 401 

1861  1.70 114 16.90 116 5.20 132 12.30 209 

1860 1.60 97 16.00 273 5.oo 212 11.90 446 

1859 2.70 195 15.40 162 5.60 205 11.80 328 

1858 1.90 153 17.50 93 5.00 170 13.30 229 

1857 1.70 86 14.90 112 5.7 0 109 11.30 217 1857 

1856 0.20 117 13.10 165 2.80 153 10.10 328  1856 

1855 1.10 99 16.50 70 5.10 140 12.20 217 

1854 2.80 94 17.30 97  4.80 223 12.90 313 
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useastakin seikasta. Niinpä  on huomattava,  että  kuukaudet tai  3- 
kuukautiset  ajanjaksot  eivät ole luonnollisia yksiköitä  ilmastollisia  

seikkoja  arvosteltaessa,  koska  voi sattua,  että jonkun  kuun  korkea 

lämpötila  ja pieni  sademäärä tasoittuu jonkun  toisen kuukauden al  

haisen lämpötilan  ja suuren sademäärän kautta niin,  että keskiarvo  

ei sanottavasti poikkea  yleisestä.  On todennäköistä,  että korrelat  
sionisuhde kuivien  ja lämpimien  kesien resp.  keväiden sekä  uudistu  

misvuosien välillä  olisi  huomattavasti parempi,  jos verrattaisiin eri  

vuosien yhtä  pitkiä yhtenäisiä  poutakausia  uudistumisvuosiin 1). 
Siihen  viittaa m. m. seikka,  että esim.  v.  1906,  jota seurasi  kuusen 

uudistumisvuosi  1908,  kevään ja kesän  lämpötila  ja sademäärä eivät 
ole huomattavan korkeat  ja kuitenkin  oli mainittuna vuonna touko  

kuun keskilämpötila  Helsingissä  12.2° C ja sademäärä 35 mm sekä 

kesäkuun keskilämpötila  15.4° C  ja sademäärä 50  mm, kun  taas erit  

täin lämpimänä  v. 1901 vastaavat  luvut olivat  Helsingissä  touko  

kuussa 9.2°  resp.  1 mm ja kesäkuussa  15.5° resp.  39 mm sekä  pouta  
kesänä v. 1894 toukokuussa 10. i°  resp.  33 mm ja kesäkuussa  14.4° 

resp.  94 mm. V. 1889,  jota seurasi  kuusen uudistumisvuosi v.  1891,  

olivat  kevät ja kesä keskinkertaisen  lämpimät  ja kuivat,  mutta itse 
asiassa  olivat  toukokuu ja kesäkuu  lämpimät  ja kuivat  (Helsingissä  

V:  11.3° resp. 20 mm, VI:  16.6° resp.  26 mm).  Edellä esitetyt  seikat  
tukevat  näin ollen ennen tehtyä  johtopäätöstä,  että uudistumis  

vuodet varsin läheisesti  riippuvat  kesien ja keväiden kuivuudesta 

ja lämpimyydestä.  Että uudistumisvuosia ei aina satu kuusella 2  

vuotta ja männyllä  3 v.  kuivan  ja lämpimän  kesän  jälkeen voi  luon  
nollisesti  johtua,  kuten ennen on huomautettu,  siitäkin,  että ilmastolli  

set  y.  m. seikat  eivät  ole  olleet  suotuisat hedelmöittyneen  kävyn  ke  

hittymiselle  ja siemenen itämiselle.  Missä  määrin  nämä seikat  ovat  

eri vuosina olleet vaikuttamassa,  jää  tässä  yhteydessä  ratkaisematta.  
Osittain  voi tämä eroavaisuus olla näennäinenkin sikäli  nim., että 

kävyt  ovat säännöllisesti kehittyneet  ja siemenet karisseet  ja itäneet 

otollisten  luontosuhteiden vallitessa,  vaan että suoritettujen  tutki  
muksien  kautta ei ole voitu todeta kaikkia  uudistumisvuosia,  varsin  

kaan heikompia,  samaten kuin  ei  myöskään  kuusen uudistumisvuosia 

aikaisempina  vuosikymmeninä.  

Toimitetut vertailut  osoittavat näin ollen,  että kuivilla  ja lämpi  

millä kesillä  resp. keväillä tai oikeammin pitempiaikaisilla  pouta  
kausilla  on huomattava merkitys  kuusen  ja männyn  luontaiseen uu  

distumiseen,  lähinnä näiden puulajien  siemenien muodostumiseen. 

J ) Vrt. W.  W. Korhonen, Untersuchungen iibor  die  Niederschlagshöhe  
in Finnland, s. 76

—. 
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Sitä  vastoin  ei  syksyn  lämpötilalla  ja sademäärällä havaintoaineiston 

perusteella  näytä  olevan ainakaan sanottavaa merkitystä  kuusen ja 

männyn  luontaiseen uudistumiseen päättäen  siitäkin,  että lämpötila  

ja sademäärä uudistumisvuosina sekä  2 resp. 3  v.  ennen niitä vaihtele  

vat melkoisesti,  poiketen  milloin ylä-  milloin alapuolelle  keskimäärän. 

Aikaisemmin on mainittu, että Lassilan mukaan metsien 

uudistumisvuodet napapiirin  pohjoispuolella  ovat  läheisesti riippu  

neet tavallista runsaammasta kesän sademäärästä,  kun taas  keväällä 

kosteutta olisi maassa  riittävästi  siemenen itämiselle  ja kevään  sade  

määrän merkitys  siitä  syystä  olisi tuskin mainittava. Jos Suomen 

eteläpuoliskollakin  olisi  kesän  runsaalla sademäärällä tärkeä merkitys  

metsien uudistumiselle,  olisi  siitä seurauksena,  että metsien uudistu  

misvuodet ja runsaat sadekesät sattuisivat  samaan aikaan. Edellä 
olevasta taulukosta havaitaan,  että joinakin  kuusen ja männyn  uu  

distumisvuosina,  kuten 1919, 1905, 1904, 1903, 1895, 1883, 1871 ja 

1870 kesät  ovat olleet saderikkaita,  mutta toiselta  puolen  käy  sel  

ville, että uudistumisvuodet,  vieläpä  runsaimmat,  ovat sattuneet 

vuosina,  joina  kesät eivät ole  olleet erittäin  saderikkaita.  Tämä ero 

Pohjois-Suomeen  nähden voi johtua  ainakin osittain  siitä, että Poh  

jois-Suomessa  ovat kuivat  kankaat vallitsevia, kun  taas Etelä- 
Suomessa tutkimukset  on suoritettu yleensä paremmilla  mailla, kui  

vanpuoleisilla  ja tuoreilla kankailla, joissa kosteussuhteet ovat 

suotuisammat kuin kuivilla  kankailla. Näin ollen on mahdollista,  

että  kesän  sademäärällä Pohjois-Suomessa  on  metsien uudistumiseen 

ratkaisevampi  merkitys kuin Etelä-Suomessa. 

Toimitettu  vertailu uudistumisvuosien sekä lämpötilan  ja sade  
määrien välillä osoittaa näin ollen, 

että kuivilla  ja lämpimillä  kesillä  resp.  keväillä  tai  pitempiaikai  
silla  poutakausilla  on ollut huomattava merkitys  havumetsien uu  

distumiseen,  ensi sijassa  siemenen muodostumiseen,  siten,  että kuu  

sen uudistumisvuosi  sattuu 2 v. ja männyn  uudistumisvuosi  3 v.  
kuivan  ja lämpimän  poutakesän  jälkeen  ja 

että saderikkailla kesillä Suomen eteläpuoliskolla  ei ole ollut  

sanottavaa merkitystä  havumetsien uudistumiseen. 



Tutkittujen  puiden  pituussuhteista.  

Kuten aikaisemmin on mainittu, määrättiin kaikista  tutki  

tuista puista  m.  m. pituus.  Vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena 

ei olekaan selvittää  kasvusuhteita,  on  kuitenkin katsottu tarpeelli  

seksi  esittää pituusmittauksen  tulokset tutkituista  puista, osittain 

siitä syystä,  että voitaisiin  saada yleispiirteinen  kuva  tutkimusaineis 

ton laadusta,  osittain  siitä syystä,  että niiden  perusteella  suurin piir  

tein voidaan valaista  kuusimetsien kehitystä  varsinkin  niiden nuoruus  

ijällä.  Kuitenkin  on huomattava, että yleiskuva  näiden tutkimusten 

kautta tulee mieluummin liian hyvä  kuin huono siitä  syystä, että 
tutkimusaineistossa on jäänyt  huomioon ottamatta kaikki  epäsään  
nöllisesti  kehittyneet  yksilöt,  joiden  ikää ei ole  voitu määrätä. Seu  

raavassa  esitetään tutkimusaineiston jakaantuminen  pituuden  mu  
kaan eri ikäluokissa. Todennäköisesti samaan ikäluokkaan kuulu  

vat  yksilöt  ovat  otetut  huomioon,  vaikkapa  niiden lustoluku olisikin  
vähän pienempi  kuin ikäluokan. (Ktso  tauluja  siv.  48—51).  

Taulukoita tarkastellessa ei voi todeta sanottavaa eroavaisuutta 

eri metsätyypeillä  kasvaneissa  puissa,  vaan voi  pituus  samassakin 
ikäluokassa olla suurempi  Myrtillus-  kuin Oxalis-Myrtillus-tyypillä.  

Tämä onkin ymmärrettävissä,  kun  ottaa huomioon,  että  tutkimuksen 
alaiseksi  valituissa  puissa  ei ole  silmämääränä pidetty  sitä seikkaa,  

kuvaako puu kussakin  tapauksessa  tyypillä  kasvavan metsikön 

keskipuun  tai valtapuun  kasvua,  vaan yksilön  arvioitua  sopivaisuutta  
ikäluokan edustajana.  Näin ollen onkin mahdollista,  että  itsessään  

hyvällä  kasvupaikalla,  mutta ankarampaa  varjotusta  resp. juuri  

kilpailua 1)  kärsineet  puut  ovat pienempiä  kuin huonommalla kasvu  

paikalla  vapaasti  kasvaneet  puut.  Samasta syystä  on myös  ymmär  

rettävää, että eri ikäluokkien puiden  pituudet  huomattavasti vaih  
televat. Laskemalla keskiarvot  keskivirheineen tai mahdollisesti 

jotkut  muut yleisluvut  eri  ikäluokkien puiden pituuksista,  saatai  

*)  Vrt. V. T. Aaltonen, Über  die  Ausbreitung und  den  Reichtum  der  

Baumwurzeln  in  den  Heidewaldern Lapplands. Acta forestalia fennica  14. 
1920. 
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siin  epäilemättä  eräitä ehkä tarkoiltakin näyttäviä  lukuja,  jotka kum  
minkaan eivät kuvaa  ikäluokan puun keskimääräisiä pituussuhteita,  

koska  aineisto ei ole koottu,  kuten sanottu, tätä tarkoitusta silmällä 

pitäen.  Tämän takia onkin keskiarvot  jätetty  laskematta.  

Joka tapauksessa  viittaavat  tutkimustulokset  siihen,  että kuusen 
kasvu on nuorella ijällä erittäin hidas. Niinpä vaihtelee kuusen 

pituus  4 v.  ijällä 4—30 cm, 12 v. ijällä 10—50 cm ja vielä 24  v.  ijällä 

on pituus  yleensä  1—1.5 m, ollen kuitenkin  paraissa  tapauksissa  5  

vieläpä  hiukan yli  8  m, kaikki  nämä tuloksia,  jotka poikkeavat  ai  

kaisemmista tutkimustuloksista  s.  o. ovat niitä pienempiä 1). Jotta 
voitaisiin näitä johtopäätöksiä  tarkistaa, olisi  ensin saatava selville,  

missä määrin tutkimusaineisto yleensä  johtaa  eri  ikäluokissa samoihin 
tuloksiin  kuin säännöllisesti  kehittyneissä  metsissä.  Tässä suhteessa 

voitaisiin tutkimusaineistoa verrata joko  säännöllisesti  kehittyneiden  
metsiköiden valtapuihin  tai keskipuihin.  Kun on epätietoista,  missä 

määrin eri ikäluokkiin  kuuluvat puut  ovat nuoruudesta asti  va  

paasti  kehittyneitä  metsikön valtapuita,  ja valtapuiden  erottele  
minen eri  tapauksissa  olisi  mahdotonta,  ei valtapuiden  kasvusulitei  

den vertailu voi tässä tulla kysymykseen.  Todennäköisempää  sen 

sijaan  on, että edullisimmat havaintosarjat  edustavat metsiköiden 
säännöllistä kehitystä.  Koska tutkimusaineistoa on runsaammin 

ainoastaan Myrtillus-tyypiltä,  laskettiin  likimäärin tämän tyypin  

edullisimpien  havaintosarjojen  puiden  keskipituudet,  jotka graafi  

sesti  tasoitettiin. Seuraava taulukko osoittaa vertailutulokset eri 

ikäkausina. Tiedot säännöllisesti  kehittyneiden  kuusimetsien  keski  

pituudesta  ja valtapuiden  pituudesta  nojautuvat  Yrjö  Ilvessalon 

tutkimuksiin 2 ). 

1 )  Vrt. Yrjö Ilvessalo, Tutkimuksia metsätyyppien taksatoorisesta 

merkityksestä,  s. 120, 126. Acta forestalia  fennica  15. 
2 )  Yrjö  Ilvessalo, op. cit.  s. 120, 125, 126. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  55  |  60  65 

v u o d e n i j ä 1 1  ä. 

Pituus tutkimusaineiston  

mukaan   0.2 0.4  1.0 2.0 3.0 4.0 5.6 6.8 7.9  8.7 9.5 10.4 11.3 

Keskipituus:  kuusi   — — — — 3.7 4.7 5.6 6.6 7.6 8.6 9.5 10.5 11.4 

Valtapuiden pituus:  

kuusi   0,2 0.8 1.8 3.3  4.8 6.4 8.2  9.8 11.5 13.0 14.4 15.6 16.8 

mänty   0.7  2.2 4.3 6.7 9.0 ll.i 13.114.9 16.6 18.2  19.8 21.1  22.4 
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Täydellisyyden  vuoksi  esitetään seuraavassa  myöskin  eri  ikä  

luokkien rinnankorkeusvahvuudet cm:ssä laskettuina samasta ha  

vaintoaineistosta kuin pituudetkin  sekä  vertailun vuoksi metsikön 

keskivahvuus ja valtapuiden  vahvuus rinnankorkeudella Yrjö 

Ilvessalon 1 ) mukaan. 

Kuten edellä olevista vertailutaulukoista havaitaan,  sat  

tuvat eri ikäluokkien edullisimpien  havaintosarjojen  keskipituudet  

ja keskipaksuudet  kutakuinkin yksiin  säännöllisesti kehittyneen  

metsikön keskipuun  pituuden  ja paksuuden  kanssa  n. 35 v.sta eteen  

päin.  Sitä  vastoin  on havaintojeni  mukaan 35 v.  nuoremmalla ijällä  
kuusen kehitys  huomattavasti hitaampi kuin  Ilvessalon  mukaan sään  

nöllisesti  kehittyneissä  kuusikoissa. Todennäköisesti johtuu tämä 

eroavaisuus osittain  siitä, että minun aineistooni ei juuri  lainkaan 

sisälly  tasaikäisiä säännöllisesti kehittyneitä  metsiköitä,  vaan aino  
astaan kuusinuorennosryhmiä,  jotka  ovat voineet kärsiä  varjostuk  

sesta ja juurikilpailusta,  osittain ehkä tutkimusmetoodin eroavai  
suudesta. Yrjö Ilvessalon tutkimuksessa  määrättiin nim. puun ikä  

kantoleikkauksessa,  jonka  korkeus  maasta oli  puolet  rinnankorkeus  
diametristä ja lisäämällä  näin saatuun lustolukuun tutkimusten 

perusteella  kantoa vastaavat  vuodet2). Lisäksi  on valtapuiden  pi  
tuus eri ikäkausina määrätty  runkoanalyysin  perusteella,  leikkaa  

malla ensi kiekko metrin korkeudelta maasta lukien. Kun kuitenkin 

kuusen ijän  tarkka  määrääminen ilman perusteellista  mikroskoop  

pista  ja makroskooppista  tutkimusta  on vaikea ja voi johtaa  virheelli  

1 ) Yrjö  Ilvessalo, op cit. s. 80, 134, 135. 
2

) Yrjö  Ilvessalo, op. cit.  s. 43. 

5 10 .5 20 25 30 35 40 45 B0 55 60 65 

V u o  d e n  i j ä 1 1 ä.  

Tutkimusaineiston mu- 

kaan  kuusen  vahvuus  

•
 kuorineen   

— —  — 
— — 3.4 4.9 5.6 6.6 7.8 8.910.0 ll.o  

Metsikön keskivahvuus  

kuorineen   
— 1.0 1.7 2.4 3.2 4.1 5.0 5.9 6.8 7.8 8.8 9.8 10.7 

Valtapuiden vahvuus 

kuoretta: . 

kuusi   — — — 2.9 5.0 6.9 8.810.7 12.4  14.1 15.6  17.0;18.3 

mänty   — 1.5 5.0 00 H* H

4

 K
1

 to CO *00  15.9  17.5 19.0 20.4 21.8 23.1 24.1 
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siin tuloksiin  ja kun runkoanalyysien  perusteella  ei ole erikseen tut  
kittu  kuusen kasvua  nuoruusvuosina o—l0 —1 m välillä, niin on ymmär  

rettävää, että Ilvessalon laskemat tulokset kuusen kasvuun nähden 

puun nuorella ijällä  ovat  edullisemmat kuin mihin tämän työn  kulu  

essa  tehdyt  havainnot viittaavat.  Johtopäätökset  nojautuvat  kuiten  

kin,  kuten sanottu,  osittain  heterogeeniseen  aineistoon,  osittain ovat 

jakaantumissarjat  niin yksipuolisia,  että tarkkojen  lukujen  esittä  

minen havaintoaineiston perusteella  ei ole mahdollista. Tekemällä 

tarkkoja  tutkimuksia nuorissa  säännöllisesti kasvaneissa  kuusitai  

mistoissa  ja tutkimalla  vanhempien  säännöllisesti kasvaneiden puiden  
kasvua  nuoruusvuosina,  voidaan pätevä  selvitys  saada kuusen kas  

vusta  "nuoruusi  j  ällä eri  oloissa,  mutta näidenkin havaintojen  perus  
teella  voidaan todeta, että kuusen pituuskasvu  nuoruusvuosina on 

varsin  hidas,  saavuttaen Myrtillus-tyypillä  edullisissakin  tapauksissa  
metrin  pituuden  yleensä  vasta n. 15 v.  ijällä,  Oxalis-Myrtillus-tyypillä  
todennäköisesti  hieman nopeammin,  jonka jälkeen kasvu huomatta  

vasti paranee. Tämä seikka  selittää  myöskin  osaltaan kansan  havain  

non, että kuusimetsissä  lohkohakkausalat vuosikymmenen,  vieläpä 

kauemminkin näyttävät aukeilta ja että vasta tämän ajan kuluttua 
alan nuorentuminen näyttää  tapahtuvan  äkkiä.  Edellä olevat ha  

vainnot viittaavat siis  siihen,  

että kuusimetsien  kehitys  on mäntymetsiin  verrattuna vastaa  
valla kasvupaikalla  varsin  hidas ensimmäisten 10—20 v. kuluessa,  

jonka jälkeen kasvun  lisäys on huomattava. 



Untersuchungen  über  die  Verjüngungsjahre  der  
Fichtenwälder  in Süd- und Mittelfinnland.  

(Referat ) 

In der  Einleitung (S. I—6) wird  iiber  friihere  einschlägige Forschungs  

ergebnisse im Ausland  und  in  Finnland  beriehtet. Aufgrund dieser  t/ber  
sicht  wird  konstatiert, dass  die  bisherigen Angaben  iiber  die Samenjahre der 
Fichte, welche  des Zusammenhangs entbehren  und  sich  auf subjektive,  von 
verschiedenen Personen  zu verschiedenen Zeiten  angestellte Beobachtungen 
stiitzen, kein  objektives  Bild  von der  Wiederkehr der Samenjahre der  Fichte, 

namentlich der  eine ausgiebige Waldverjiingung mit sich bringenden Samen  

jahre, liefern können.  

Die Forschungsmethode (S. 7—11) 

ist der Hauptsaehe naeh  dieselbe  gewesen  wie  bei  meinen  friihere  n Untersuchun  

gen  iiber  die  Verjiingungsjahre  der  Kiefer  (Studien  iiber  die  Samenjahre und  
Altersklassenverhältnisse  der Iviefemwalder  auf  dem nordfinnischen  Heide  

boden, Acta forestalia  fennica  5). Demgemäss wurde  im  Sommer  1919  ein  

Untersuchungsmaterial in  verschiedenalterigen  Fiehtenwaldern eingesammelt, 
wobei möglichst  solche  Bestände  und  Bestandesgruppen  gewahlt wurden, die 
sich  von Jugend auf  frei  entwickelt hatten unci  auf  gutem Boden, auf dem 

Myrtillus-,  Oxalis-Myrtillus-  und Oxalis-Typ  gewachsen waren. Auf  jeder 
Probefläche  wurden  10—20  Probestämme  und  20—40  junge Pflanzen  gesam  
melt. Zum Vergleich wurden Probepflanzen auch  von  Saatflächen  entnommen, 
um prufen  zu  können,  in  welchem  Masse  die  Bildung der  Jahresringe bei  der  
Fichte  iiberhaupt regelmässig ist. 

Die  fiir die  Untersuchung bestimmten  Bäume wurden  mit den  Wurzeln  

gefällt, und am Wurzelhals  wurde fiir  die  mikroskopische  Untersuchung eine  
Scheibe  abgesägt. Zugleich wurden  unter anderm das Alter  des  Probestamms  
nach  makroskopischer  Bestimmung, seine  Höhe  und  sein  Brusthöhendurch  

messer  notiert. Da  die  Feststellung des Wurzelhalses  mitimter  wegen der  
Adventivwurzeln  Sehwierigkeiten bereitete, wurden  in  solchen  Fallen  an der  

Stammbasis  mehrere  Scheiben fiir  eine genaue  mikroskopische  Untersuchung 
des  Alters  des  Baumes abgesägt, welch  letztere  in derselben  Weise  wie  friiher  
bei  meinen Untersuchungen iiber  die  Samenjahre der Kiefer ausgefiihrt  wurde. 

Beschreibung der untersuchten Waldflächen (S. 12—15). 

Aufgrund der  am Untersuchungsort gemachten Aufzeichnungen ist  eine  
Schilderung jeder Probefläche  unter Beriicksichtigung folgender Momente 
entworfen  worden:  des  Waldtyps,  der Beschaffenheit des  Waldes, des  Alters, 
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der  Dichte und  der  Länge. Im allgemeinen sind  die Untersuchungsstellen Bo  
den  vom Oxalis-Myrtillus-  und  Myrtillus-Typ  und  die  Walder verschieden  

alterige, im allgemeinen reine  Fiehtenbestände gewesen,  in denen die ver  
schiedenen  Altersklassen  in  grösseren und  kleineren  Gruppen auftraten. 

Die  Verjüngungsjahre (S. 16—38). 

Trotzdem bei  der  Entnahme  der Probestämme versucht  wurde, ein  

Material auszuwählen, das  sich  frei  entwickelt hatte, zeigte  es sich  bei  näherer  
Priifung  desselben, dass  es seiner Beschaffenheit nach  von verschiedenem Wert  
war. Infolgedessen wurde  eine  Ausmusterung mit ihm vorgenommen,  die 
sowohl  makroskopisch  als mikroskopisch durch eine  Untersuchung auf un  
deutliche Jahresringe, Jahresringverschmelzungen oder  Adventivwurzeln  hin  
bezw.  auf die  Undeutlichkeit  des  Wurzelhalses  erfolgte. Die  Tabelle  S. 18—19  
veranschaulicht  die  Menge und  Beschaffenheit des Unter suchungsmaterials 
auf verschiedenen  Probeflächen in  der  folgenden Anordnung: ganze  Pflanzen, 

Stammbasisstiicke, an denen  bei  mikroskopischer  Untersuchung ein  Teil  von  
der  Wurzel und  dem Schaft gefunden wurde, junge Pflanzen  und  Basisstiicke  

zusammen, Scheiben und gesamtes Untersuchungsmaterial. In jeder Gruppe  
erscheint  zuerst die  Anzahl  insgesamt (yhteensä), mikroskopisch  untersucht  
(tutkittu  mikroskooppisesti)  und  auf  grand der  makroskopischen  und  mikrosko  

pischen Untersuchung ausgemustert  (hylätty)  sowie  insgesamt %.  
Durch  eine  Gruppierung des so gesichteten und  untersuchten  Materials 

nach der  maximalen  Zahl  der  Jahresringe ist  versucht  worden, iiber  die vor  

gekommenen Verjiingungsjahre Klarheit zu gewinnen. Da  das Material  in  
bezug auf  seine Tauglichkeit von verschiedenem Wert ist,  wurde  fiir  die jungen 
Pflanzen  und  die  Bäume  eine getrennte Statistik  ausgearbeitet. Die Tabelle 

S. 20 gibt die  Gruppierung der  jungen Pflanzen  nach  den  verschiedenen Jahres  
ringzahlen auf  verschiedenen  Probeflächen wieder, und  die  Tabellen  S. 21—24  

enthalten die  entsprechenden Angaben fiir  die grösseren Bäume. Wie man 
aus diesen  ersieht, gruppieren sich  die  Beobachtungen, trotz der  sorgfältigen 
Auswahl  des  Materials, nicht  ausschliesslich  nach  den  Jahresringzahlen, welche 

Verjiingungsjahre angeben, sondern  auch nach  den Zwischenjahren. Dies  
kann entweder  darauf beruhen, dass zwisclien diese  ausgiebigen Samenjahre 
schwächere  gefallen sind, oder  darauf, dass die Samen nicht  in  demselben 
Jahr gekeimt haben, wo  sie  abgefallen sind, oder  auch  darauf, dass  sich  keine  

Jahresiinge gebildet haben  oder  dass sie  undeutlich  gewesen  sind. An mehre  

ren Beispielen wird  festgestellt,  dass sowohl  die  Samenruhe als  das  Aussetzen 

der  Jahresringe,  unvollständige und  undeutliche  Jahresringe und  Jahresring  

verschmelzungen sowie  Adventivwurzeln  in dem  betreffenden  Fall störend  
auf  die  Gruppierung des  Materials  nach  den  Jahresringen eingew irkt haben, 
wenn ein  Samenjahr der  Fichte besonders ausgiebig gewesen  ist und  die  

Fichten  wahrscheinlich entstanden  sind.  Die  S. 29—32  mitgeteilten  Abbildun  

gen  beleuchten  dieselben  Umstände  in  anschaulicher  Weise. Mit  einer  dicken 
schwarzen  Linie  ist  der  urspriingliche  Wurzelhals  bezeichnet, und  die Ziffern 
an den  gebrochenen Linien  geben die  Anzahl  der  Jahresringe an der  entsprechen  
den  Stelle an. Die  Tatsache, dass  die  Zahl  der  Jahresringe bei  angepflanzten 
jungen Bäumen  trotz  den  obenerwähnten  Umständen  mit dem Alter  des  jungen 
Baumes  in  Einklang steht und  dass  in  den  durch  Kultur  erzogenen  Beständen  

in  den  besten  Fällen, d. h.  bei  vom Pflanzenalter  an unter  giinstigen Bedingun  
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gen gewachsenen  Bäumen, die  beobachtete  maximale Zahl  der Jahresringe,  
wie Heikinheimo in  seiner  Studie (Über die  Bestimmung des Alters der  Fichte 

und ihre  Adventivwurzeln, Communicationes, usw. 2)  nachgewiesen hat,  das  
wirkliche  Alter  angibt, veranlasst  zu der  Schlussfolgerung, dass auch  hier  die  

giinstigsten Fälle das wirkliche  Alter zum Ausdruck bringen. Das  jähe Ab  
brechen  der Beobachtungsreihen bei  bestimmten  Jahreszahlen  spricht  eben  

falls  fiir die  Richtigkeit  der  Annahme, dass die  Bäume  Nachkommen  des  

entspreohenden Samenjahres sein  wiirden. Aus  dem Gesagten ergibt sich,  
dass die  Resultate  inbezug auf ihre  Giltigkeit  verschiedenen  Wert  besitzen.  
Am zuverlässigsten  sind  diejenigen aus den  letzten  20 Jahren (1900—1920),  

deren  Untersuchungsmaterial sich aus jungen Pflanzen  rekrutiert; ziemlich  

zuverlässig die aus der Periode 1880—1900, wahrend  die  Daten  aus der  vor  
hergehenden Periode  im  allgemeinen unbestimmter  sind, wiewohl gewisse, wie  

beispielsweise die  von 1878, leidlich  sicher  erscheinen.  Die Forschungsergeb  
nisse  sind  S. 37 mit  friiheren  Literaturangaben  verglichen und  zugleich auch  
die Untersuchungsresultate über  die ausgiebigen und  ziemlich  ausgiebigen 

Verjiingungsjahre der  Kiefer  nach  Lauri Ilvessalo  (Studien iiber  die Ver  
jiingungsjahre der  Kiefernwalder  in  Slid-  und  Mittelfinnland.  Acta forestalia  
fennica  6) angefiihrt.  

Aus  der Untersuchung geht hervor, 

dass die  Altersbestimmungen bei der  Fichte wegen  der  Adventiv  wurzeln  
und  des Fehlens  der Jahresringe auch  auf  guten Waidböden  unzuverlässiger  

sind  als  bei  der  Kiefer,  dass  sich  aber  trotzdem  aufgrund genauer  Altersbestim  

mungen  der  Fichte bei  einer möglichst strengen Sichtung des  Materials  einen  

längeren Zeitraum umfassende  Daten  über  die  Verjiingungsjähre der  Fichte  

in  der  südlichen  Hälfte von Finnland  gewinnen lassen; 
dass  die  Altersbestimmungen der  Fichte,  wenn sie sich auf  die  am gegen  

wärtigen Wurzelhals beobachtete maximale Zahl der Jahresringe gründen, 
im allgemeinen  nicht  richtig,  sondern, wie  u. a. Heikinheimo  früher  hervor  

gehoben hat, zu niedrig sind; 
dass ausgiebige oder  ziemlich  ausgiebige Verjüngungsjahre der  Fichte  

in  der südlichen  Hälfte  von Finnland die Jahre  1919, 1916, 1914, 1908, 1905, 

1901, 1896  oder  1897, 1891, 1886, (1880), 1878, 1874 oder  1875, 1870, 1865, 
1856  oder  1857,1852 oder  im  allgemeinen etwa  jedes 3.—5.  Jahr  gewesen  sind, 
wiewohl  das Intervall  der  Verjüngungsjähre  der  Fichte  mitunter  auch  länger 
sein  kann; 

dass  die  in  dér  Literatur  mitgeteilten Angaben über  die  Samenjahre der  
Fichte,  nach  dem Zapfenreichtum und  der  Marktgängigkeit der  Zapfen beur  

teilt, im  allgemein stichhaltig  sind, und  
dass  die  Verjüngung der  Kiefer und  der  Fichte  nicht  immer in  dieselbe 

Zeit gefallen ist, d. h. die der Fichte  um ein Jahr früher  als die  der Kiefer.  

Über die Ursachen der Verjüngungsjahre (S.  39—46) 

Bekanntlich  befördert  die  Trockenheit  im  allgemeinen  die  Bliite  und  die  
Fruchtbildung und  die  Feuchtigkeit  die  Entwicklung der  vegetativen Teile.  

Auf die Abhängigkeit der  Samenjahre von regenarmen  Sommern in  Finnland  
weisen  u. a. Blomqvist und  Lauri  Ilvessalo  hin.  Diehl  hat  aufgrund von 

Beobachtungen, die  er in  drei  Beständen  angestellt  hat, konstatiert, dass  das 

Abbrechen  der Fichtenwurzeln bei  Drainierungsarbeiten bei  den  genannten 
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Bäumen  ein  paar  Jahre  später  eine reichliche  Zapfenernte hervorgerufen hatte,  

während die übrigen Bäume  des  Bestandes nicht  fruktifizierten. Um anschau  
lich  zu machen, in  welchem Masse die  klimatischen  Faktoren  an verschiedenen  

Lokalitäten  gleichartig sind  und  in  welchem  Grade  sie zu verschiedenen  Zeiten  

geschwankt haben, werden  in  den  Tabellen  I—VIII die  Niederschlags- und  
Temperaturbeobachtungen aus verschiedenen  Teilen  Finnlands  zusammenge  

stellt. Da  die  Beobachtungsreihen im  allgemeinen verhältnismässig  kurz  sind  
und die  Variation der klimatischen  Verhältnisse in  Helsingfors  während  der  

letzten  Perioden  der Hauptsache nach  dieselben  Tendenzen  wie  anderwärts  

in  Finnland  gezeigt hat, werden  zur Beleuchtung der  klimatischen Faktoren  

aus frühaien  Jahren  die Niederschlags- und Temperaturbeobachtungen von 

Helsingfors mitgeteilt (Tab. IX).  Das  Verhältnis  der  Temperatur und  der  Nie  

derschläge zu den  Waldbrand-  und Verjüngungsjahren ergibt sich  aus der  Ta  
belle  S. 43—44, in  der zu finden  sind:  die  Temperatur und  die  Niederschlags  

menge nach  den  Jahreszeiten, im Frühjahr (III —V), Sommer  (VI—VIII),  

Herbst  (IX—XI)  sowie  in  dem Sommerhalbjahr (V—X)  und  in  den folgenden 
Kolumnen  das  beobachtete  Waldbrandjahr, das Verjüngungsjähr der  Fichte 

und das  Verjüngungsjahr der  Kiefer, ausgiebig und  ziemlich  ausgiebig. Obwohl  

die Monate  oder die 3-monatlichen Perioden keine  natürlichen  Einheiten für 

die Beurteilung klimatischer  Verhältnisse  darstellen, da es vorkommen  kann, 

dass sich die  hohe Temperatur und  die  geringe Niederschlagsmenge eines 
Monats infolge der niedrigen Temperatur und  der grossen  Niederschlags  

menge eines  anderen  Monats  ausgleichen, und  obwohl  unter diesen  Umständen  

einheitliche  Trockenperioden besser als  Grundlage von Vergleichungen geeignet 

wären, geht doch  auch  aus dieser  Zusammenstellung hervor, 
dass  trockene  und  warme Sommer bezw.  Frühjahre oder  längere  Trocken  

perioden für die  Verjüngung der  Nadelwälder, in  erster  Linie  für  die  Samen  

bildung, von hervorragender Bedeutung gewesen sind, sodass  ein Verjün  

gungsjahr der Fichte 2 und  ein  Ver  jüngungs jähr  der Kiefer  3 Jahre nach  

einem  trockenen  und  warmen  regenarmen  Sommer  eintritt, und  
dass  regenreiche Sommer in  der  südlichen  Hälfte  von Finnland  inbezug 

auf die Verjüngung der Nadelwälder  keine  nennenswerte  Rolle  gespielt haben. 

Über  die Längenverhältnisse der untersuchten Bäume (S. 47—54). 

Um die  Beschaffenheit  des  Untersuchungsmaterials zu veranschaulichen  

und ein  allgemeines Bild  von der  Entwicklung der Fichtenwälder  in  deren 

Jugendstadium zu geben, sind  S. 48 —51 Daten  über  die Längenverhältnisse 
der Bäume  der verschiedenen  Altersklassen  zusammengestellt. S. 52 sind  
nebeneinander  die  aus den  obenerwähnten  Ergebnissen  graphisch  berechnete  

Länge und  nach  Yrjö Ilvessalo  (Untersuchungen über  die  taxatorische  Be  

deutung der Waldtypen, Acta forestalia  fennica  15) die  Mittelhöhe  der re  

gelmässig gewachsenen Fichtenbestände  sowie die  Oberhöhe der  Fichten-  und  

Kiefernbestände in verschiedenen  Altersperioden aufgeführt. Tabelle  S. 53  
enthält  die  entsprechenden Angaben über die Dickenverhältnisse.  Aufgrund 
der Untersuchungen wird  festgestellt, 

dass  die  Entwicklung der  Fichtenwälder  im  Vergleich zu der  der  Kiefern  
wälder  an entsprechenden Standorten  während  der ersten 10—20 Jahre sehr  

langsam ist,  wonach  eine  bedeutende Zunahme  des  Wachstums  zu beobachten  ist. 
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Aivan lähitulevaisuudessa tulee ratkaistavaksi  useita Suomen 

metsärajaseutuja  ja -metsiä  koskevia  tärkeitä kysymyksiä,  kuten eri  

tyisen  suojametsälain  säätäminen,  Pohjois-Suomeen  ehdotettujen  suo  

jametsäalueiden  erottaminen ja isojaon  toimittaminen Utsjoen,  Ina  

rin  ja  Enontekiön pitäjissä.  Oikeiden perusteiden  saamiseksi  näiden 

kysymysten  ratkaisulle  on tarpeellista,  että ne tulevat mahdollisim  

man monipuolisesti  ja yksityiskohtaisestikin  selvitellyiksi.  Tämän 

seikan huomioonottaen on allekirjoittanut  katsonut olevan syytä  ju  

laista seuraavan Suomen metsärajametsien  esiintymistä,  laajuutta  

ja biologiaa  koskevan tutkimuksen jo ennenkuin sitä on voitu täy  

dentää Petsamon lääniä ja  mahdollisesti eteläisempiäkin  metsäraja  

seutuja  koskevilla  lisätutkimuksilla.  

Metsätieteellisen Koelaitoksen metsänhoidon assistentille, f  il. 

maisteri  Viljo Kujalalle,  joka on suorittanut mielenkiintoiset tutki  

mukset  metsärajaseutujen  männyn-  ja kuusensiementen anatomisesta 

rakenteesta,  olen suuressa  kiitollisuudenvelassa. Fil.  tohtori A. Ren  

vallilta, Utsjoen  hoitoalueen metsänhoitaja  Ossi  Wirhhulalta ja Pet  

samon  läänin metsänhoitaja  Väinö Pöyhöseltä  olen saanut useita po  

larisia metsärajoja  koskevia  lisätietoja, josta  lausun heille parhaat  
kiitokseni. 

Helsingissä,  huhtikuulla 1921. 
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Erilaiset  metsärajat  ja niiden syntyyn  vaikuttavat  seikat.  

Pohjoisesta  sijaitsemisesta  johtuvien n.  k. polaristen  1. 
horisontalisten ja maisemien korkeussuhteiden aiheuttamien 

n.  k.  alpin  ist  en  1. vertika  Listen metsärajojen  ohella voi  
daan erottaa useita muitakin metsärajametsien  yksityiskohtaisempaa  
kuvausta selventäviä metsärajoja. Tällaisia ovat jokaisen  eri puu  

lajin mets i k  k  ö-, metsä- ja puuraja,  joista ensinmainittu 

vastaa sitä  rajaa,  jossa  kysymyksessäoleva  puulaji  menettää kykynsä  

e_siintyä  puhtaina,  jotakuinkin  täysitiheinä  metsikköinä ja metsäraja  
sitä rajaa, jossa  tämä puulaji  lakkaa kasvamasta  harvoinakin met  

sinä. Usein muuttuu metsärajaseutujen  metsien luonne niin vähitel  
len ja ilman selviä välivyöhykkeitä,  että metsä- ja metsikkörajan  

erottaminen toisistaan on mielivaltaista ja epävarmaa. Toisinaan 

tapahtuu se sitävastoin  verrattain äkkiä,  kuten sattuu  varsinkin  ver  

tikalisilla rajoilla. Tästä syystä  yhdistetään  nämä rajat  useimmiten  

yhteen,  metsärajaksi, joka tulee erottamaan puulajin  metsittäiset  ja 

puuttaiset  esiintymisalueet  toisistaan. Viimemainitun alueen ulko  

(polijois-  ja ylä-)  rajana  on puulajin  puuraja.  

Käsitteet  puurajastakaan  eivät  kuitenkaan ole vielä lopullisesti  

vakiintuneita. Koivuun nähden on kuitenkin yleisintä  merkitä tä  

män puulajin  puuraja  kulkemaan niiden kolitien kautta,  joissa  se  

voi vielä kasvaa  „miehenkorkuiseksi"  puuksi  (Norrlin,  1873; Hult,  

189i8) taikka ylettyy  ainakin vallitsevan lumipeitesyvyyden  yläpuo  

lelle (Fries,  1913). Keskieuropalaisia  oloja  
t
 vastaava määritelmä,  

jonka  mukaan puuraja  muodostuisi  siihen, jossa  n. 5  m korkeat  puut  

voivat vielä kasvaa säännöllisesti  (Brochmann-Jerosch,  1913) ei  

sovellu  Suomen ja Skandinaviati  havupuur  a  joillekaan, sillä  useim  

missa tapauksissa  jäävät  puut  (lumituhojen,  tuulten y.  m. seikkain  

takia)  tuntuvasti lyhemmiksi  jo ennen niiden varsinaista puurajaa.  

Tämä koskee niinhyvin  vertikalisia  kuin horisontalisiakin rajoja,  

edellisiä  kuitenkin enemmän kuin  jälkimmäisiä  ja useimmiten kuusta  

enemmän  kuin mäntyä. Johdonmukaisuuden säilyttämiseksi  voi  
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daankin epäilemättä  samat seikat  asettaa määrääviksi  niinhyvin havu  

puiden kuin koivun puurajoja  erotettaessa: puuraja  muodostuu 

yleensä  sinne,  missä kysymyksessäoleva  puulaji  muodostaa viimeiset 

jotakuinkin  puumaiset,  n. 2 m korkeat  eli  ainakin tuntuvasti yli  
tavallisen lumipeitekorkeuden  ulottuvat yksilöt.  Tämän rajan  ulko  

puolella voi puu (esim.  koivu  ja kuusi)  usein vielä esiintyä  hajal  

laan tavattavina lumipeitteen suojaamina  pensaina,  ja vasta näiden 

viimeinen esiintymisraja  muodostaa puulajin äärimmäisen rajan  

(..Spaljerbaumgrenze").  

Kartta-  y.  m. piirroksiin  merkitään metsä- ja puurajat usein tai  

tetuilla viivoilla siten,  että äärimmäiset  metsä- sekä puurajalöytö  
kohdat yhdistetään  peräkkäin  toisiinsa  suorilla  viivoilla  (m.  m. Fries, 

1913; Schmidt. 1920). Tällaista menettelyä  voidaan puoltaa  erit  

täinkin silloin, kun kysymyksessäolevat  rajat  eivät  luonnossa kulje  

yksinomaan  biologisesti  täysin  samanarvoisten kohtien kautta,  ku  

ten samaan puulajiinkin  nähden voi helposti  sattua verrattain pie  

nilläkin aloilla. Syynä  tähän on se,  että metsä- ja puurajojen  muo  
dostuminen voi  johtua useasta eri seikasta,  joista milloin mikin on 

ratkaisevimpana.  Metsätaloudellisessa suhteessa on erityisen ku  

vaavaa. että samanakin pidetyllä  puu-  ja  vieläpä  metsärajallakin  voi 

osa  saman  puulajin puista  ja metsistä  olla itävää siementä tuottavaa, 

kun taas tämä kyky  toisissa paikoissa  tavataan vasta tuntuvasti  

kysymyksessäolevien  rajojen  alapuolella.  Yksityiskohtaisia  tutki  

muksia  tehtäessä onkin puu- ja toisinaan metsärajakin  edellisen pe  

rusteella jaettava  kahteen osaan, suvulliseen uudista,mis  

rajaan (generativin  en raj a, Kairamo,  1890;  ratio n a  

linen raja,  Semander,  1900) ja  todelliseen  1. uudistu  
misra j a a  ii (v  egelat i vi  n  en raj  a, Kairatun. 1890; emp i  

rinen raja. Semander,  1900'), joista edellinen vastaa sitä  rajaa,  

johon  asti  puulaji_(metsä)  voi muodostaa itävää siementä,  t.  s.  uudis  
taa suvullisella  tavalla,  ja jälkimmäinen  sitä  äärimmäistä rajaa,  johon  

puulaji  on voinut puita  ja metsiä muodostavana edetä,  t._s.j jossa  se  

vielä on voinut uudistua. Viimemainitulla rajalla tavattavat puut  

(metsät)  ovat voineet syntyä  joko  suvullisella  tavalla,  suvullisen  

uudistamisrajan  sisäpuolelta  tulleista siemenistä,  taikka suvuttomasti 

kasvullisen lisääntymisen  avulla. Suomen metsärajaseutujen  varsi  

naisista  metsäpuista  on männyllä  täälläkin ainoastaan suvullinen 

uudistumiskyky,  jotavastoin  kuusi  ja koivu lisääntyvät  metsärajoilla  

kasvullisestikin.  

Riippuen  siitä, minkälaatuiset seikat puu- ja metsärajat  kulloin  
kin ovat aiheuttaneet, erotetaan niitä ilmastosuhteista joh  
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tuvia (k  1i m ati s  i  a),  maaperäsuhteista  johtuvia  (e  daf i  
sia), asutuksen aiheuttamia (kulturi-)  ja elollisen 
luonnon aiheuttamia (ib  i  o  t  i  s i a)  rajoja.  

Luonnollisimpia  ovat edellisistä  ilmastosuhteista  johtuvat  rajat.  

Tärkeimpänä  ilmastollisena tekijänä  pidetään  useimmiten lämpö  
kasvukauden lämpimimmän taikka useammankin kuu  

kauden keskilämpötilaa,  vuoden keskilämpötilaa  j.  n. e. Useissa  ta  

pauksissa  seurottelevatkin  niinhyvin  alpiniset  kuin polarisetkin  met  

särajat suurin piirtein  kesän  lämpimimmän  kuukauden (heinäkuun)  

+ 10 
°

 C isotermiä (lähemmin  Cajander,  1916), poiketen  kuitenkin  
siitä toisinaan varsin tuntuvastikin. Näin käy  m. m. eri  ilmasto  

tyyppien,  mannerilmaston ja meri-ilmaston, alueilla. Kuvaavia esi  

merkkejä  on tästä esittänyt erittäinkin  Brockmann-Jerosch,  joka  

m.  m. osoittaa,  että Alppien  eri osien  puurajoilla  vaihtelee heinäkuun 

keskilämpötila  hyvin  paljon,  ollen eteläisillä Etu-Alpeilla  eri ha  

vaintopaikoilla  10.2 ja 10." °  C, Keski-Alpeilla  sitävastoin  ainoastaan 

9.0,  7.8 ja  >8.4 0 C sekä eteläisillä Etu-Alpeilla  9.5 ja 13.6 °C. Sa  

mantapainen vaihtelu huomataan puurajoilla  vallitsevissa  vuoden 

keskilämpötiloissa,  joita vielä viime aikoinakin  on tahdottu pitää  

metsärajoille  määräävinä: pohjoisilla  Etu-Alpeilla  olivat tätä koske  

vat keskimääräiset  havaintotulokset 2.2 ja 2.1°,  Keski-Alpeilla  —0.9,  

—-1.8 ja —0.7 
°

 sekä eteläisillä  Etu-Alpeilla  2.2 ja, 2.4 °. Tästä  

johtuu myöskin,  että puuraja  Keski-Alpeilla  on tuntuvasti, usein  

600—700 m, korkeammalla kuin niiden reunoilla. Tästä korkeus  

erosta tulee  vuorijakson  keskiosien  laajuuden  ja korkeuden aiheutta  

man isotermin kohoamisen osalle („terminen  massan-vaikutus")  n. 

250 m, sekä  loput Keski-Alppien  mantereellisen ilmaston  osalle.  Sa  

maten on yleensä muuallakin asianlaita: mantereellisen ilmaston 

alueella menevät niinhyvin  alpiniset  kuin polarisetkin  metsärajat  
etäämmäksi kuin läheisissäkin meri-ilmastoalueissa. Valaisevia ovat 

tässä suhteessa myöskin  Norjassa  (Helland,  1912) ja Ruotsissa  (m.  m. 

Hamberg,  1915;  Smidt,  1920)  tehdyt,  vertikalisten  metsärajojen  kul  

kusuuntaa koskevat  tutkimukset,  jotka yleensä  tukevat mainittua 
Brockmann-Jeroschin teoriaa, jonka mukaan isotermit ja metsä  

rajat kulkevat  eri ilmastotyypille  tultuaan ristiin. Viimemainitussa 

maassa on kuitenkin tultu sellaiseenkin tulokseen,  että  metsärajalla  

olisi  lämpimimmän kuukauden keskilämpö  korkeampi  mantereellisen 

kuin merellisen  ilmaston alueessa (Fries,  1913). Tämä voi osittain  

johtua puutteellisista  lämpötilahavainnoistakin,  mutta epäilemättä  

todistaa tällainen tulosten vaihtelu myöskin  sitä, ettei  yksi  ainoa 
seikka voi vaihtelevissa olosuhteissa ratkaista metsärajojen  asemaa. 
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Epäilemättä  on myöskin  oikein klimatisista  metsärajoista  selkoa 

tehtäessä erityisesti  huomauttaa siitä, minkä puulajin rajoista  kul  

loinkin on kysymys.  Kuten  erittäinkin  Helland (1912)  on osoittanut,  

eroavat tavallisten metsäpuidenkin  metsärajat tässäkin suhteessa 

hyvinkin tuntuvasti. Norjassa  katsoo Helland männyn vaativan 

menestyäkseen  vähintään 8.4 °  C keskilämpötilan  neljä kuukautta 
kestävälle kasvukaudelle,  kuusen 8.5 

°

 ja koivun keskimäärin  7.5 °. 

Yleisempää  merkitystä  ei näilläkään luvuilla ole,  kuten voidaan 

päättää  siitäkin,  että kuusi  tulee hyvin  usein  toimeen tuntuvasti 

lyhemmällä kasvukaudella kuin mänty  (vert.  m.  m. Kairamo,  1890) 

ja sitäpaitsi  on oltu huomaavinaan (Fries,  1919; Smidt, 1920), että 

koivun metsäraja  olisi pääasiassa  kasvukauden pituudesta,  männyn 

sen lämpösuhteista  riippuvainen.  Tästä voitaisiin myöskin  ajatella  

johtuvan  toisinaan huomatun koivuvyöhykkeen  erilaisen korkeuden 
merellisessä ja mantereellisessä ilmastossa. 

Uämpösuhteiden  vaikutus metsärajoihin  esiintyy  toisinaan hy  
vinkin omituisella tavalla. Ikuiseen jäätikköön  rajoittuvissa  alueissa 

voi metsäraja  laskea siitä  syystä,  että jäätiköstä  sulava kylmä  vesi  
tekee puukasvillisuuden  menestymisen  mahdottomaksi. 

Lämpösuhteiden  ohella on tuulilla suuri  vaikutus klimatis  

ten  metsärajojen  syntyyn. Osittain  johtuu  tämä myrskyjen  mekani  
sesta voimasta,  jonka  takia metsärajaseutujen  puut  kaatuvat tai 

murtuvat,  mutta enemmän kuitenkin siitä, että  puut ja niiden osat 

kuivuvat niiden takia  maan vielä roudassa ollessa (erit. Kairamo,  

189Ö). Tämä ilmiö on hyvin läheisessä yhteydessä  metsärajaseu  

tujen lumirikkauden kanssa: kuta paksumpi  lumipeite on, sitä kor  

keampina  ja elinvoimaisempina  säilyvät  puut, jotavastoin  matalan 

lumipeitteen  suojaamat  puut  ovat joko  matalia pensaita  taikka maan  

pintaa  pitkin  kasvavia  mattoja.  
Sademäärien laadusta ja jakautumisesta  voivat  metsärajat  

riippua  muullakin tavalla. Runsas lumentulo voi tuhotakin metsä  

rajametsiä,  joko  murtamalla yksityisiä  puita  ja koko  metsiä,  taikka 
aikaansaamalla lumivyöryjä.  Kasvukauden sademäärän suuruudesta 

voi myöskin  toisinaan osaltaan johtua  näiden metsien puulajikokoo  

muskin;  runsas  sateentulo voi edistää lehtipuiden  esiintymistä,  pieni  

havupuiden  (varsinkin  männyn).  
Asutuksen aiheuttamat metsärajat  voivat johtua  erittäinkin  

hakkuista,  kuloista  ja laiduntamisesta. Myöskin  

näiden vaikutus voi olla välitöntä taikka välillistä. Luonteeltaan 

jotakuinkin  samanlaisia ovat  silloin tällöin tavattavat biotiset  metsä  
rajat, jotka Skandinaviassa ja Suomessakin (esim.  Aakkenustunturin 
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koivurajoilla  Kittilässä)  voivat johtua erittäinkin  Cidaria  dilutata  

toukan aikaansaamien tuhojen takia. Tähän ryhmään  kuuluvat 

myöskin  muiden (esim.  siemeniä hävittävien)  hyönteisten  sekä  eri  
tyisen  tuhoisien sienitautien (lahovikojen  y.  m.) aikaansaamat  metsä  

rajat. Useimmiten esiintyvät  kuitenkin nämäkin muiden metsärajojen  

syntyyn  vaikuttavien seikkojen  kanssa  yhdessä.  
Erittäin  selviä ja jyrkkiä  voivat sitävastoin  olla aikaisemmin 

mainitut edafiset metsärajat,  varsinkin  silloin,  kun  kaikkien  puu  

lajien esiintyminen  käy  mahdottomaksi maan louhikkoisuuden ja 

kivisyyden  (kuten  esim. Kesänkitunturilla Kolarissa)  sekä  laajojen  
soiden takia. Toisinaan estyy  ainoastaan yhden  taikka muutaman 

puulajin  leveneminen siitä  syystä,  että  sen metsärajojen  ulkopuolella  
olevat kasvupaikat  taikka  vallitseviksi  käyvät  metsätyypitkin  ovat  

sille taikka  niille  sopimattomia.  Näin otaksutaan m.  m. muodostu  

neen kuusen pohjoisrajan  Pohjois-Ruotsissa  (Fries,  1913); laajoilla  

yhtenäisillä  kuivilla  kangasmailla  on sen leveneminen melkein mah  

dotonta,  eikä se  tällaisilla  kasvupaikoilla  myöskään  säily  joutuessaan  

kilpailemaan  männyn kanssa. Kasvupaikan  laadun on Kuollassakin 
huomattu vaikuttavan erittäinkin männyn  ja kuusen esiintymissuh  

teisiin metsärajoilla: tuoreemmilla mailla voi metsärajan  muodostaa 

kuusi,  kuivemmilla  mänty (Kairamo, 1890). Luonnollisesti voi  
myöskin jatkuva  soistuminen alentaa aikaisempaa metsärajaa.  Tällä 

seikalla ei kuitenkaan ole Fenno-Skandian alueella niin suurta mer  

kitystä  kuin on tahdottu väittää (esim.  Eduskunnassa tehty  anomus 

määrärahan myöntämisestä  Suomen polaristen  metsärajojen  alentu  
misen ehkäisemiseksi  vesiperäisiä  maita kuivattamalla!).  

Kaikkien edellämainittujen  erilaatuisten ja -luontoisten metsä  

ja  puurajojen lisäksi voidaan vielä puhua  nykyisistä  ja aikai  

semmista metsärajoista.  Näistä sijaitsevat jälkimmäiset  (mah  

dollisesti aniharvoja  poikkeuksia  lukuunottamatta)  edellisten  ylä-  ja 

pohjoispuolella.  Tämä voi johtua  osittain aikaisemmilla geologi  

siin  aikakausilla vallinneista edullisemmista ilmastosuhteista (kor  
keammasta keskilämpötilasta  ja mahdollisesti toisesta ilmastotyy  

pistäkin),  maan kohoamisesta,  kulturin vaikutuksesta,  maaperäsuh  

teiden muuttumisesta j. ne. Siten on Norjassa  huomattu männyn 

aikaisempien  ja nykyisten  alpinisten  puurajojen  välillä 300—450 reen  
kin  ja Ruotsissa  useimmiten 150—300 m:n korkeusero (vert.  esim. 

Gavelin, 1909;  Smidt, 1920). Useat  tutkimukset  viittaavat siihen, 

että  koivun ja männyn  vertikaliset  rajat  olisivat korkeimmillaan 

ollessa  ulottuneet jotakuinkin  yhtä  korkealle,  joten männyn  raja  olisi  
laskenut tavallisesti suhteellisesti enemmän kuin koivun. Esimerk  
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kinä Suomessa huomatun männyn alpinisen  puurajan  alenemisesta 

mainittakoon,  että se Inarin tuntureilla (Wetshertunturilla)  on 

arvioitu vähintään 100 m:ksi  (Tanner
,
 1905—1907). Aikaisemmista  

ja nykyisistä  polarisista  Suomen metsä- ja puurajoista  tulee edem  

pänä vielä kysymys.  

Paremman yleiskäsityksen  saamiseksi  edellämainittujen  metsä  

rajojen  tavallisimmasta  suhteesta  toisiinsa,  ovat  ne kuvassa  1 esitetyt  

havainnollisesti. Jos kuvan  yläosa  vastaisi  pohjoista  ja alaosa ete  
läistä ilmansuuntaa,  voisi  kuva esittää myöskin  polarisia  rajoja. 

Rajojen  8  ja 6  välillä oleva alue vastaisi  molemmissa tapauksissa  

hajallaan  tavattavien mäntyjen  vyöhykettä,  jossa  koivu olisi  vallit  

seva puulaji,  6 ja 3 välinen alue koivuvyöhykettä  (6  ja 5 välinen 

varsinaista koivumetsävyöhykettä),  ja viimemainitun yläpuolella  voi  
taisiin vielä tavata  koivupensasalueita  sekä  aukea tunturivyöhyke,  

jonka  raja  1 jakaa  kahteen osaan:  entiseen puita  kasvaneeseen aluee  

seen ja  aina puuttomaan  lakiosaan. 

Kuva 1. Havainnollinen, kuva erilaisista metsä  

rajoista. 1= aikaisempi puuraja, 2 = aikaisempi  

metsäraja, 3 = koivun nykyinen todellinen puuraja, 
4 = koivun nykyinen  suvullinen uudistamisraja,  5 

= koivumetsien nykyinen todellinen raja,  6   
männyn (kuusen) nykyinen todellinen puuraja, 7 
= männyn (kuusen)  nykyinen  suvullinen uudista  
misraja, 8 =  mäntymetsien (kuusimetsien) nykyi  

nien  todellinen raja.  
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Suomen alpinisten  metsärajojen asema ja puulajikokoomus.  

Kuten edellisestäkin on käynyt  osittain  selville,  on usein väi  

tetty  metsärajojen synnyn johtuvan eri olosuhteissakin yhdestä  

ainoasta tekijästä,  joka siis aina olisi  minimissä.  Jos näin olisi 

asianlaita, voitaisiin myöskin  olettaa,  että samat puulajit  esiintyisivät 

kaikilla alpinisilla  metsärajoilla  samassa  korkeusjärjestyksessä.  Ku  

ten seuraava,  eri  tietoihin perustuva  (Bühler,  1918; Helland,  1912;  

Lie, 1919) luettelo osoittaa,  ei näin kuitenkaan todellisuudessa 

tapahdu,  vaan menee  m.m. kuusi  Keski-Europassa  (Balkaninmaita  

siis  lukuunottamatta)  aina korkeammalle kuin mänty,  ja koivu  jää 

joko näiden molempain  alapuolelle  taikka kohoaa se näiden väliin  

kin. Kuusen  ja männyn puurajojen  välillä voi korkeusero olla jos  

kus  700:kin m. Norjassa  sitävastoin  on tavallisin esiintymissuhde  

vallan toinen: ylimmäksi  kohoaa koivu,  sitä seuraa  mänty  ja kuusi  

tuntuvasti tämänkin alapuolella.  Myöskin  Ruotsissa muodostaa 

koivu tavallisimmin ylimmän puurajan,  mutta sellaisiakin tapauksia  

on verrattain usein,  jolloin aukea tunturivyöhyke  rajoittuu  männyn  
taikka kuusen puurajaan. Pääasiassa vain Tornion-,  Luulajan-,  

Piteån-  ja 'Skellefteån-jokilaaksoissa  muodostaakin havupuurajan  

mänty,  muualla useimmiten  kuusi  (vert. m.m. Aminoff, 1907; Ga  

velin, 1909;  Fries, 1913;  Smidt,  1920). Luettelossa mainittu  tapaus  

vastannee suunnilleen Keski-Ruotsin yleisimpiä  oloja.  

1) a tarkoittaa Betula albaa (B. verrucosaa), bB. pubenscensia 

(B.  odorataa).  

Paikka 
Männyn Kuusen 

puurajan  korkeus mp. m 

Koivun x ) 

a b 

Balkaninnmat  2150-2180 1820, 2180  

Merialpit   1700 2400 

Vogesit   1100  1250 

Wallis  1950 2260 

Teesin  1700 2100 

Engadin  1800 2000 

Säntis i  1300 1900 

Sveitsin Itä-Alpit   (1800 2050 

Sveitsi kokonaisuudessaan 1300—1950. 1400—1900 

Ala-Itävalta  1350 1629 1300 

Baierin-Alpit . .   1025 1726 14-14 1585 

Schwarzwald   900 1495 

Böhmer- ja Bayriecher- 

Wald  800—950 1360 1028 1092 

Etelä-Norja   900—950 900—940 1150 

600—650 700—900 

Nordland  300—530 200—430 630 

Finmarken  200 330 

Ängermajoen  latvaseutu 
..
 600  740 760  
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Suomessa on metsäpuiden  alpinisten  metsä- ja puurajojen  

esiintymissuhteissa  ehkä vieläkin suurempaa vaihtelua kuin Ruot  
sissa. Eräässä aikaisemmassa julkaisussa,  (1920,  4) on osoitettu  

Suomen eteläisimpien  alpinisten metsärajojen  olevan omituisia  siinä,  

että niillä kaikki  metsäpuut  menevät jotakuinkin  yhtä korkealle,  

joten siellä ei muodostu m.  m. erityistä koivuvyöhykettä,  sekä  että  

kysymyksessäolevat  rajat  ovat suhteellisen alhaalla, alempana kuin 

pohjoisempana olevissa  tunturiseuduissa. Puurajojen  satunnaisuu  

den ja epämääräisyyden  takia on mainitussa tutkimuksessa  tarkem  

min käsitelty  ainoastaan vastaavia metsärajoja,  joiden korkeus  meren  

pinnasta  on saatu keskimäärin  seuraavaksi:  Pudasjärven  pitäjässä  ole  

valla Iso-Syötteellä  n. 360 m, Taivalkosken pitäjässä  olevalla Pyhi  

tysvaaralla  n. 380  m. Posion pitäjässä  olevalla  Riisitunturilla  n. 400 

m sekä Kuusamon pitäjässä  sijaitsevalla  Pyhätunturilla  n. 400 m  ja  

Xuorusella ja Mäntytunturilla  n. 420 m. Kuolajärven  pitäjän alpinis  

ten puurajojen  korkeudesta ja puulajikokoomuksesta  saadaan Kivi  

linnan (1904)  teoksesta m. m. seuraavat tiedot: 

Vastaavat luvut Saariselän  tienoilla ovat Hultin (1898)  mukaan 

seuraavat: 

Hammas—Marestotunturien seuduissa kesällä 1910 toimittamis  

taan metsärajamittauksista  on tohtori O. J. Lakori  hyväntahtoisesti  

antanut seuraavat ennen julkaisemattomat  tiedot: 

T anturin Männyn Kuusen Koivun 

nimi korkeus,  m ylin raja,  m 

Sieppitun'turi  531  — 453 511 

tunturi  525  — 480 — 

Painotunturi  496 — 
455 475 

Kieskistunturi 543 — 454 510 

Hositunturi  582  425 517 

Ahventunturi  541 — 458 490 

Rohimoiva  666 487 500 ■596 

Sallatunturi  640  483 463 562 

Jungoiva  490 — 438 470 

Akanvaara  533 — 470 500 

Sorsatunturi   623  
— 450 511 

Sautunturi  617 — 470  505 

Nattastunturit  387—417 362 466  

Saariselkä  723 400—430 370—400 490 

Rautu tunturit  520 367—428 367 448 



9 

2072 21  
2 

Kuusesta on havaintoja  voitu  tehdä ainoastaan Litmuorvaaralla,  

jossa  tämä puulaji  menee yhtä  korkealle kuin  mäntykin.  

Osittain  samoilta seuduilta sekä pohjoisempaa  ovat seuraavat 

Kairamon (1884)  havaintotulokset: 

Muutamat onlat Utsjoen  pitäjän  pohjoisosassa  toimittamani 

metsärajan  korkeusmittaukset  tukevat pääpiirteissä  viimemainittuja  

tuloksia. 

Kuusen metsärajan  korkeudeksi  on Kairamo saanut Hammastun  

turilla 373—376 m  eli jotakuinkin  samaksi kuin mäntymetsien.  (Kor  
keimmalla  tavattu kuusi on siellä ollut 424 m korkeudella. Suo  

men pohjoisimpien  kuusiryhmien  (..metsien") korkeus merenpin  

Tunturin Männyn  Koivun 

nimi korkeus,  m metsäraja puuraja metsäraja pensasraja 

Hammastunturi, N-rinne .  ..

 531 — 300 — 340 

Appistunturi   499  — 320—330 — 370—390 

Suppolo  449 — 310 350—400 

Litmuorviaara 
...

 .   . . 450 310—330  .—  350—390 

Kynsileikkaa  ma   492 330 — 390—410 

Pessipohoaivi,  N-rinme ....  418 290 — 310 

J oenkielinen  -270 310 — 350  

Otsamo   418 300  — 360 

Peuranampumapää, S-rinne ..  476 330  — — 

Skiesoaivi   541 — 300—340 — 360—380 

Yiipue-Momgiamo .  599 275—285 305—315 335 325—365 

Maresto-Morgamo, S-rinne ..
 519 — 355 — 365 

„
 

„
 

,
 N-rinne — 295—325 — — 

Tunturin Männyn  Koivun 

nimi korkeus,  ra. metsäraja puuraja metsäraja pensasraja 

Pietarlauttussoaivi 
.

 . . . 498 368  374—396 402—457 425—485 

Hammaeuro  553 368  378 (474) 431—462 — 

Tuorpumoaivi  427 (240)  267—310  324—381  
— 

Peldoaivi  568  — 
— 359—396 378—474 

K  udoss  uv  anru»nip  ää . . 545  274  323 258—396 — 

Ailigae  620 — 294 (335)  362—398 377—424 

Kuarvekoide . — — 383—400 409—545 

Muotkatunturi  — 260—270 — 
— — 

Utsjoen laakso   — 160—170 — — —  

Mantojärven seutu  .  ..  .
 354 — 145 298  — 
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nasta on  Sandbergin  (1898)  mukaan seuraava:  Muddusjärven  länsi  

puolella  (69°  2')  olevan Kuusivaaran kuusi„metsän"  320—350 m ja 

sen pohjoispuolella,  Muotkatunturin jaksoon  kuuluvalla Kuossavär  
rillä (69° 6') olevan kuusiryhmän  418 m. Viimemainitulla löytö  

paikalla  meneekin kuusi n. 80 m männyn  puurajaa korkeammalle,  
eikä koivukaan nouse  muuta kuin  42 m sen yläpuolelle.  Tämä kuusi  

ryhmä,  jossa  Sandberg  löysi  31 vielä elossa  olevaa puuta  (nyt  ainoas  

taan 16), on sitäkin  mielenkiintoisempi,  kun se on samalla Länsi-  

Inarin pohjoisin.  (Ranttilan  yläpuolella  Inarijokivarressa  oleva yk  

sinäinenkään kuusi  lienee tuskin pohjoisempana.)  

Kun edellämainitut metsä- ja puurajojen  korkeusmääräykset  ovat 
siksikin  eri  aikoina,  ja epäilemättä  eri näkökohtiakin silmälläpitäen,  

tehtyjä,  on niiden vertaileminen keskenään verrattain vaikeaa. Sitä  
vaikeuttaa vielä sekin, etteivät Suomen tunturien absolutisetkaan 

korkeudet ole  vielä lopullisesti  määrättyjä,  vaan voidaan epäilemättä 
niihinkin nähden vastaisuudessa tehdä kymmenienkin  metrien kor  

jauksia. Edes jonkunlaisen  yleiskuvan  saamiseksi  on mainittujen  

tietojen  perusteella  kuitenkin  laadittu kuva  2,  jossa Suomen eri osien 

alpinisten  metsärajojen  pääasiallinen  kulkusuunta on epäilemättä oi  

kea. Kuvan esittämän leikkauksen kulkusuunta on seuraava:  Pudas  

järven Iso-Syötteeltä  Kuusamon Paanajärvelle,  josta pohjoista  kohti  

Saariselälle sekä sieltä luoteeseen Inarin Marestotunturille ja edelleen 

pohjoiseen  Utsjoen  pitäjän  pohjoisimpaan  osaan.  
Kuvaan on merkitty  kaksi  likimääräistä  rajaa,  koivun  (k)  ja ha  

vupuiden (h)  alpiniset  rajat. Parhaiten vastannevat ne kysymyk  

sessäolevien puulajien  metsärajoja; erittäinkin  67  :nnen leveysasteen  

vaiheella ja sen pohjoispuolella  voivat  ne kuitenkin  osittain  lähennellä 

jo puurajoja. Metsärajojen  puulajikokoomukseen  nähden käy  ku  

vasta selville ennenmainittu molempien  rajojen  yhtyminen  Suomen 
eteläisimmillä tuntureilla ja koivuvyöhykkeen  keskimääräinen laaje  

neminen pohjoiseenpäin.  Näin pitkällä  matkalla voi luonnollisesti  

tästä yleisestä säännöstä olla lukuisiakin  poikkeuksia.  Siten ei koi  

vun ja havupuiden  alpinisten  rajojen  väli ole Utsjoellakaan  aina  niin 

suuri kuin piirros  osoittaa.  
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Kuva 2. Havainnollinen piirros Suomen alpinisten metsärajojen 
likimääräisestä kulusta. Oikealla olevat  luvut tarkoittavat vastaavia 100- 

metrin korkeusviivoja,  alla olevat leveysasteita  ja -minuteja, k=koivu  
metsäraja, h=havumetsäraija, a= + 10.5° C heinäkuun isotermin liki  

määräinen kulkusuunta  laskettu 0.6° O gradientin mukaan, b=sama las  
kettuna 0.8°  C  gradientin mukaan. 1 = Iso-Syöte, 2  = Pyhitysvaara,  3 
= livaara, 4 = Nuorunen, 5 = Rukatunturi, 6 = Riisitunturi,  7 = Män  

tytunturi, 8 = Sieppitunturi,  9 = Tervatunturi, 10 = Kieskistunturi,  11 

= Hositunturi,  12 = Rohmoiva, 13 =  iSallatunturi, 14 = Jungoiva, 15 = 

Sorsatunturi, 16 = Sautunturi, 17 = Saariselkä,  18 = (Hammastunturit, 
19 = Peldoaivi, 20'  =  Ailigas, 21 = Paistunituri. 

Mitä alpiniseen  havupuurajaan  tulee,  otaksutaan yleensä,  että  sen  
muodostaisi kuusi  etelästä n. 68:nteen leveysasteeseen  saakka. Kun 

näiden seutujen  tunturit  sijaitsevat  melkein yksinomaan  laajojen  

kuusimetsäalueiden keskellä  (1920,  3),  onkin luonnollista,  että kuusi  

on metsärajalla  havupuista  vallitsevin,  mutta jo toisessa  yhteydessä  

(1920,  4; edempänä)  on osoitettu,  että mäntyä  tavataan näillä ra  

joilla yleensä  suhteellisesti enemmän kuin alempana  olevissa  kuusi  

metsissä. Sitäpaitsi  on mänty,  ainakin osittain,  vallitsevanakin m.m. 
seuraavien tunturien lakiosissa:  Iso-Syötteellä,  Naat  ikkavaarall  a.  

Kouvervaaralla,  Pyhätunturilla,  Rukatunturilla  ja livaaralla.  Saari  

selällä  ja sen pohjoispuolella  sitävastoin  muodostaa mänty  melkein 

aina havupuu-  ja havumetsärajan,  ja sama on pääasiassa  asianlaita 

myöskin  Suomen läntisillä tuntureilla, Kittilässä  ja Enontekiöllä. 

Kuusimetsäalueiden tuntureilla on kuitenkin sielläkin kuusi  vallit  

seva  havupuu.  

Suomen polaristen  metsärajojen  asema  ja puulajikokoomus.  

Koivun polarista  metsärajaa  ei  Suomen-Lapissa  tavata,  ellei  sel  

laisena tahdota pitää Petsamon läänin merenrantaseudulta paikoin  

verrattain  kauvaksikin  vetäytyvien  koivumetsien ja puuttoman  ranta  

alueen välistä  rajaa. Kuten  kuvasta  2 voidaan päättää,  tavataan kui  
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tenkin Inarissa  ja Utsjoella  laajoja  tunturiseutuja,  jotka ovat koivu  

rajan  yläpuolella  ja siis  puuttomia. Sama  on asianlaita myöskin  

Enontekiön pitäjässä,  jossa Suomen korkeimmat tunturit  sijaitsevat,  
samatenkuin Petsamon läänissä, jossa tavataan Suomen varsinai  

nen tundra-alue. 

Kuva 
3.
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Karttapiirroksessa  3 on koetettu saada esitetyiksi Suomen pola  

risten metsärajaseutujen  eri  puulajien  metsä- ja puurajat sekä  näi  

den seutujen erilaisten  metsien ja puuttomien  tai melkein puuttomien  

alueiden suhteellinen laajuus. Siitä käy  selville,  että havupuista  
muodostaa mänty  tuntuvasti pohjoisempana  puhtaita  metsiä ja met  

siköitä kuin kuusi,  ja että edellisen polarinen  puuraja  oikeastaan ta  

vataan vain Utsjoen  pitäjän  koilliskulmassa  sekä Petsamon läänissä. 

Luonteeltaan vallan samanlainen on kuitenkin tämän puulajin  poh  

joisraja  myöskin Enontekiöllä siitä  huolimatta,  että  se oikeastaan on 

alpininen  raja. Tämän rajan  pohjoispuolella  tavataan nim. mäntyä  

Pohjois-Norjan  jokilaaksoissa.  Kuusen polarinen niinhyvin metsä  

kuin puurajakin  tavataan sitävastoin Suomen-Lapin  kaikissa  pohjois  

osissa 1). 

Karttapiirroksessa  3  olevien metsä- ja puurajojen  asema perustuu,  

paitsi  omiin tietoihin, etupäässä  seuraaviin ilmoituksiin:  Kairamo 

(1884).  Hjelt (1897),  Sandberg  (1898),  Granit (1907),  Tanner (1907),  
suojametsäkomisionin  mietintö (1910),  Heikinheimo (1920, 3),  Ren  

vall  (suullisia  ilmoituksia)  ja Pöyhönen  (kirjeessä  saatuja  tietoja).  

Piirroksessa  olevien erilaisten  metsä- ja tunturivyöhykkeiden  liki  

määräisen laajuuden  kuvaamiseksi  otetaan seuraavan suojametsä  

komisionin (1910) laatimaan tilastoon perustuvia,  likimääräisiä  tie  

toja,  jotka  koskevat  Enontekiön,  Inarin ja Utsjoen  pitäjiä.  Nyt laa  

ditun karttapiirroksen  mukaan ovat kuitenkin  pohjoisimmat  vyöhyk  

keet  tuntuvasti yleisempiä  kuin tässä luettelossa. Tämä koskee  erit  

täinkin  Utsjoen  pitäjää.  

Eri  vyöhykkeiden  pinta-alat  ovat  arvioidut likipitäen  seuraaviksi:  

!) Metsänhoitaja O.  Kari kos'k  e  1 1  ;a myöhemmin saatujen tie  

tojen mukaan itulisi kuusimetsien pohjoisrajan I/uoteis-Kittilässä kulkea 

tuntuvasti pohjoisempaa  kuin piirroksessa. Kuusi esiintyy siellä jäkälä  
kankailla. 

Aukeaa tunturi-  Hajallaan tavat- Hajallaan tavat-  Yhtenäisten 

Pitäjä  

ja tunturikoivu-  tavien mäntyjen  tavien mäntymet- mäntymetsien 

vyöhykettä, 
% 

vyöhykettä, 

%  

sien vyöhykettä,  

%  

vyöhykettä, 

% 

Utsjoki  ..  68.12 27.76 4.12 

Inari 
....

 18.25 13.55 33.94 34.26 

Enontekiö 59.91 9.31 15.59 15.19 

Yhteensä 38-90  14.96 23.41 22.73 

Utejaki -   3556 km 2 1449 km2  215 km2 — 

Inari  2827 
ff 

2100  
ff 

5260 „ 5309 km 2 

Enontekiö 
.

 
..

 4781 
n  

743 
ff 

1244 „ 1212 „  

Yhteensä 11164 
tf 

4292 
ff 

6719 „ 6521 „ 
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Näihin verraten ovat etelämpänä  sijaitsevat, yksinomaan  alpi  

nisista  metsärajoista  aiheutuvat vastaavat vyöhykkeet  aivan pienet.  
Niin on ehdotettujen  suojametsäalueiden  muissa osissa, jotka  sisältä  

vät eteläisempien  pitäjien laajimmat tunturiseudut,  aukeaa tunturi  

ja tunturikoivuvyöhykettä  mainitun suojametsäkomisionin  mukaan 

1986 km 2

,  hajallaan  esiintyvien  mäntyjen vyöhykettä  42  km 2 ja ha  

jallaan esiintyvien  mäntymetsien  vyöhykettä  1865 km 2 sekä yhte  

näisten havumetsien vyöhykettä  5383 km 2
.  Näiden alueiden yh  

teisestä alasta tekevät nämä vyöhykkeet:  21.41, 0.45,  20. n ja 58.03 

%. Kuvaavaa myöskin  on,  että Kittilän pitäjässä  (lukuunottamatta  
Enontekiön hoitoalueeseen kuuluvaa luoteiskolkkaa),  jossa  tunturi  

maita on suhteellisen paljon, on hiljakkoin  toimitettujen metsän  
hoidontarkastusten mukaan valtion mailla  varsinaista  koivuvyöhy  

kettä 8026 ha. hiukan havupuita  kasvavaa koivuvyöhykettä  2723 ha 

ja tunturivyöhykettä,  jossa  koivu on vallitsevana,  mutta havupuita  

puumäärästä  yli  25 %,  1775 ha.  Keskimääräiset  puumäärät  hehtaa  
ria kohti tulevat näillä olemaan: n. 6, 12 ja 10 m  

3.

 Vastaavasta 

maa-alasta tekee näiden vyöhykkeiden  yhteinen  pinta-ala  ainoastaan 
2.53 %. Utsjoella,  Inarissa  ja Enontekiöllä on sitävastoin  näitä vas  

taavien vyöhykkeiden  osuus  kokonaista 77.27 %. 

Puulajien  polariset  rajat  esiintyvät  Suomessa  samassa  järjestyk  

sessä  kuin Norjassakin,  jossa  kuusta ei luonnollisella tavalla ole  eden  

nyt juuri pohjoisen  napapiirin  pohjoispuolelle,  jollei oteta  lukuun  

muutamia yksityisten  kuusien ja kuusiryhmien  löytöpaikkoja  lähellä 
Suomen rajaa Karasjoen  seuduissa sekä Kolmostunturin itäpuolella  

(vert.  Th. M. Fries,  1857) ja Kirkkoniemen  luona,  joista  kuiten  

kaan viimemainittu ei liene luonnollisella  tavalla syntynyt, joten  

Petsamon läänissä lähellä Paatsjokea  (Kumpuniemen  talosta parin  

kilometrin etäisyydellä,  69° 32' 30") lienee maailman pohjoisin  tä  

hän asti tavattu kuusen kasvupaikka.  Idempänä  Kuollan niemi  

maalla muuttuvat kuitenkin puulajien  esiintymissuhteet  siten,  että  
kuusi tavallisimmin muodostaa havupuurajan.  Pohjois-Venäjällä  

sekä Aasiassa,  jossa lehtikuusi muodostaa metsärajan,  ei koivukaan 

mene kuusta pohjoisemmaksi.  

Suvullisen  uudistamisrajan  suhde todellisiin puu= ja metsä= 

rajoihin  Suomessa. 

Puiden suvullisen uudistamisrajan  ja vastaavien puu- ja metsä  

rajojen suhdetta toisiinsa voidaan tutkia joko tekemällä havaintoja  
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puiden  siementuotannosta taikka suvullisella  tavalla  syntyneiden  tai  

mien ja eri  ikäluokkiin  kuuluvien puiden  esiintymissuhteista.  Edelli  

sessä tapauksessa  011 tehtävä ero puiden  kukkimismahdollisuuden,  

käpytuotannon,  siementuotannon ja itävien siementen tuotannon vä  

lillä. Niissä osissa  inetsärajaseutuja,  joissa puu  kukkii  taikka vie  

läpä  muodostaa täysin  kehittyneitä  käpyjä  sekä makroskopisesti  tut  

kien normalisilta näyttäviä  siemeniä,  ei läheskään aina tavata kysy  

myksessäolevan  puulajin  uudistamisrajaa.  Tämä johtuu  siitä, ettei  

vät siemenet kaikesta huolimatta ole itäviä. Siementen laadun sel  

ville saamiseksi  tässä suhteessa voidaan tehdä erilaisia siementen la  

jitteluja sekä erilaisia  idätyskokeita,  mutta joka tapauksessa  jää  pui  

den suvullisen uudistamisrajan  määrääminen tätä tietä vaikeaksi;  eri  

siemenvuosina sijaitsee uudistamisraja  eri  kohdissa,  parempana yleensä  

pohjoisempana  ja ylempänä kuin huonompana,  joten vasta vuosikym  
meniä taikka ehkä vuosisadankin  kestäneiden tutkimusten perästä  ol  

laan selvillä  rajan  äärimmäisestä asemasta. 

Edelliseen tulee vielä lisää eräs  seikka.  Hyvin  läheinen puiden  

generativiselle  kehitysmahdollisuudelle  metsärajoilla on erittäinkin 

pienten  taimien vegetativinen  kehitys-  ja kasvumahdollisuus.  Voitai  

siin ajatella  olevan sellaisiakin  tapauksia,  joissa  varsinaisia  uudistu  

misvuosia sattuisi harvemmin kuin varsinaisia siemenvuosia siitä  

syystä,  että taimet kuolisivat ensimmäisillä kehitysasteillaan  (esim.  

pakkasen,  kuivattavien  tuulien,  kuivuuden y.m. takia). Tällaisenkin 

tapauksen  varalta on  varsinkin metsärajaseuduilla  syytä  tehdä ero  
siemenvuoden ja uudistumisvuoden välillä. Tämä on tärkeää myös  

kin  siitä  syystä,  että  puiden  itäminen on näissä oloissa  hidasta,  joten 

siemen- ja uudistumisvuosi eivät  aina satu samalle kalenterivuodelle. 

Metsärajaseutujen  metsien ja osittain yksinäisten  puiden  ja puu  

ryhmien suvullisesta  uudistamiskyvystä  saadaankin helpoimmin  ja  

varmimmin selko käyttämällä  edellämainittua toista menettelyä,  su  

vullisella tavalla syntyneiden  taimien ja puiden  esiintymisen  ja ikä  

jakautumisen tutkimista. Yertikalisten uudistamisrajojen  tarkka  

määrääminen voi kyllä  tässäkin  tapauksessa  käydä  jonkunverran  vai  

keaksi  sen takia, että siemenet ovat voineet kulkeutua suotuisammilta 

kasvupaikoilta  aivan äärimmäisille puurajoille  asti, mutta tavallisesti  

saadaan kuitenkin  taimien esiintymissuhteista  vanhojen  puiden  lähis  

töillä ratkaisevia ohjeita  tässäkin suhteessa. 

Tällaisia tutkimuksia suvullisen uudistamisrajan  sekä puu- ja 

metsärajan  suhteen selvillesaamiseksi  011 tehty  varsin  vähän. Siten 

perustuvatkin  useimmat tiedot näiden rajojen  suhteista aivan puut  
teellisiin havaintoihin. Tätä voidaan epäilemättä  sanoa m.m. Hoi  
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merzin ja  örtenbladin  (1886)  ilmoituksesta,  joista saa sen käsityk  

sen, että metsäpuiden  rationalinen raja  Pohjois-Ruotsin  tuntureilla 

yleensä  olisi alempana  kuin vastaava empirinen  puuraja.  Samaa 
mieltä näyttävät olevan myöskin  Fries  (1913)  Ruotsin ja  Lie (1919)  

Norjan  alpinisiin  rajoihin  nähden,  ainakin  mitä koivuun tulee.  Lager  

berg  (1910)  katsoo  tällaisen tapauksen johtuvan  hakkuista ja muusta 

metsänhävityksestä,  jotavastoin  äärimmäisetkin puut  voisivat mah  
dollisesti  erikoisen suotuisina vuosina muodostaa kunnollista siementä. 

(Yert.  myös Smidt.  1920.) Suurin  osa  metsärajametsien  uudistumi  

sesta  jää kuitenkin  vesojen  ja oksataimien  varaan; haavalta puuttuu  

hänen mukaansa suvullinen uudistamiskyky  metsärajoilla  kokonaan. 
Erittäin suuri  olisi  Aminoffin (1907)  mukaan muutamilla Ruotsin 

alpinisilla  metsärajoilla  ero  eri puulajien  rationalisten rajojen  esiinty  
misessä:  koivulla  olisi  se ainakin lähellä empiristä  puurajaa,  männyllä  

yhtyisi  se metsärajaan  ja kuusella olisi  se  tämän rajan  yläpuolella.  
Vaikkakaan kuusensiemenet eivät Ruotsin  alpinisilla  rajoilla  Wester  

lundin (1895)  tutkimuksien mukaan idä kuin nimeksi,  on hän kuiten  

kin sitä mieltä,  että tämän puulajin  uudistuminen tapahtuu  melkein 

yksinomaan  suvullisella  tavalla,  s.  o. sen empirinen  puuraja  ja ratio  

nalinen raja  olisivat  ainakin lähellä toisiaan. Gavelin (1909)  puoles  

taan mainitsee tapauksen,  jolloin kuusen empirinen  raja  ei maaperä  

suhteiden epäedullisuuden  takia  pääse  kohoamaan rationaliseen rajaan  

asti. 

Ensimmäinen,  joka on yksityiskohtaisemmin  selvitellyt  metsäpui  
den esiintymis-  ja uudistamisrajojen suhdetta toisiinsa polarisissa  met  

särajaseuduissa,  on  Kairamo (1890).  Hän on osoittanut,  että  Kuollan- 

Lapissa,  jossa kysymyksessäolevien  puulajien  rajat  useasti  esiintyvät  

vielä luonnollisina,  koivu ja kuusi  yhdessä  muodostavat  hyvin usein 

vegetativisen  puurajan,  mutta että niiden generativiset  rajat  sitävas  

toin sijaitsevat  verrattain etäällä toisistaan. Niin on koivun suvulli  

nen uudistamisraja  aivan lähellä sen etäisintä esiintymisrajaa.  Koivu 

kukkiikin  siellä jotakuinkin  joka  vuosi,  ja nähtävästi kypsyvät  myös  
kin  siemenet siitä  huolimatta,  ettei sen rajaseuduissa  monastikaan ta  

vata ainakaan sanottavasti koivun  siementaimia. Viimemainittujen  

harvinaisuus  voi nim. suurimmaksi  osaksi  johtua  koivun uudistumi  

selle  sopimattomista  kasvupaikoista,  erittäinkin  pintakasvillisuudesta.  

Kuusen  generativinen  raja  on sitävastoin  paljon  etempänä,  joten sen 

esiintymis-  ja suvullisen uudistamisrajan  väliin jää useasti laaja  alue,  

jossa  koivu  helposti  pääsee  vallitsevaksi.  Kuusen suvullista uudistu  

mista ehkäisevät erittäinkin  syyspakkaset,  jotka  voivat  sattua niinkin 

aikaiseen,  ettei käpykään  ole  ehtinyt  täysin  valmistua. Tällaisia peh  
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meitä,  keskenkasvuisia  käpyjä  tavataankin metsärajakuusissa  hyvin  

usein. Toisena syynä  ovat  hyönteiset  (Cecidomyia) ,  jotka hyvin  ylei  

sesti  turmelevat kuusensiemeniä niissä  tapauksissa,  jolloin siemen  
vuosia olisi muuten sattunut. Joka tapauksessa  on kuusen suvullinen 

uudistuminen vähän suotuisammissakin oloissa tuntuvasti parempi  
kuin männyn, päättäen  m.  m. siitä,  että  sen  taimia  tavataan suhteelli  

sen yleisesti  (mäntymetsissäkin),  jotavastoin  männyntaimia  saa mel  
kein kaikkialta turhaan etsiä. Suoritetut tutkimukset  ovatkin  osoitta  

neet,  että  pohjoisimmat  männynkävyt  ovat erittäin vaikeasti  aukeavia 

ja niiden siemenet  hyvin  heikosti  kehittyneitä,  joko vallan rudimentä  

risiä  taikka  onttoja. Samaten osoittautuivat  Suomen-Lapin  männyn  
siemenet itämättömiksi. Sitäpaitsi  on männyn  kehitys erittäinkin  

~taimiasteella"  hyvin hidas;  usein kuluu vuosikymmeniä,  ennenkuin 
se saavuttaa muutaman desimetrin korkeuden. 

Kairamon tutkimuksien  mukaan järjestyvät  siis  erilaiset  polariset  

metsärajat  luonnonoloissa,  lueteltuina äärimmäisenä tavattavasta ra  

jasta  lähtien,  seuraavalla tavalla: koivun ja kuusen puurajat,  koivun  
suvullinen uudistamisraja,  kuusen suvullinen uudistamisraja,  männyn  

puuraja  ja männyn suvullinen uudistamisraja.  Usein voi  kuitenkin  

suhde kuusen uudistamisrajan  ja männyn puurajan  välillä olla  päin  

vastainenkin. 

Myöskin  Sandbergin  (1898)  havaintojen  mukaan on  männyn  ja 

kuusen siemenenteko Suomen polarisissa  metsärajaseuduissa  heikko.  

Hän on tavannut Pohjois-Inarissa  sellaisiakin  kuusiryhmiä,  jotka  ei  

vät tuottane edes käpyjä  (siv.  10). 

Omituisena poikkeuksena  edellisestä on kuusen polarinen  raja  

Norjassa. Viimeaikaiset  tutkimukset ja  kokeilut  ovat nim. osoittaneet  

kuusen olevan siellä elinvoimaista ja uudistuskykyistä,  ja ompa käpy  

tuotanto kuusen luonnollisen levenemisrajan  pohjoispuolelle  hanki  

tuissa kulturikuusikoissakin  erittäin suuri. Tästä syystä  tahdotaankin 

kuusta  pitää  Pohjois-Norjan  tulevaisuuden puuna,  jolla olisi suurem  

mat  edellytykset  menestymiseen  kuin siellä luonnostaan tavattavalla 

männyllä  (m.m.  Barth,  1918;  Wikhammer,  1919). Tämän on selitetty  

johtuvan  siitä, että edellinen puulaji  vaatisi  jonkunverran  pienemmän  

kasvukauden keskilämpötilan  siementen muodostamiseen kuin jälkim  

mäinen. Niin tulisi  tähän tarvittavan 3 kuukautta kestävän kasvu  

kauden  keskimääräisen  minimilömpötilan  olla Hageniin  tutkimuksien 

mukaan kuuselle  vähintään n. -f- 10.3-—10.4 ° C  ja männylle n.  10.5 
°

 
C. Jotakuinkin samanlaisia lukuja  ilmoittaa myöskin  Wibech (1916— 

1917); kesä—elokuun keskilämpötilan  tulisi  olla männylle  kukkimis  

vuoden jälkeisenä  kesänä 10 ja 11 
°

 C  välillä, ja  kuuselle saisi  se kuk  
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kimiskesänä laskea n. yhtä astetta alemmaksi. Samaten tarvitsee 

mänty hänen tutkimuksiensa  (1920)  mukaan vähintään 13—13.5 ° 

keskilämpötilan  muodostaakseen siementä,  jonka  itäväisyys  on ainakin 

50 %. Myöskin  norjalainen  Barth (1918)  pitää  Hageniin  edellämai  

nittuja minimilukuja liian korkeina. Hän on osoittanut,  että kuusi 

uudistuu suvullisesti  verrattain hyvin kasvukauden keskilämpötilan  
ollessa  vain 9. 0—9.5 °;  siemenistä saatu taimiprosentti  voi  tällöin vielä 

olla  33.6. Barth onkin sitä  mieltä, että kuusen vertikalinen rationali  

nen raja  yhtyy  suurin piirtein  koivumetsien empiriseen  rajaan ja on 

siten, kuten mainittu, Norjassa  tuntuvasti etäämpänä  kuin kuusen 

nykyinen  empirinen  metsäraja.  

Erittäin perusteellisilla  tutkimuksillaan,  jotka ovat kohdistuneet 

Utsjoen  ja Inarin  pitäjien  mäntymetsien  ikäluokkasuhteiden ja samalla 

myöskin  uudistumissuhteiden selvittämiseen,  on Renvall  (1912.  1919) 

osoittanut (vert.  myös Kairamo, 1890), etteivät männyn  polariset  puu  

ja metsärajat näissä seuduissa ole klimatisia,  vaan kulturin aikaan  

saamia ja,  että kulturin vaikutuksesta sen rationalinen raja  on nyt 

paljon  etelämpänä  kuin puuraja  eli jotakuinkin  siellä missä  metsä  

rajakin. Tämä johtuu  siitä, että männyt  menettävät kykynsä  muo  

dostaa itävää siementä jouduttuaan porojen  laiduntamisen sekä  hak  
kuiden ja kulojen  sekä  niiden välillisten seurausten: myrskytuhojen,  
tuulten kuivattavan vaikutuksen ja kelottumisen alaisiksi. Ilmasto  

syiden  takia ei tiheämmissäkään metsärajamänniköissä  ole kuitenkaan 

uudistumisvuosia muuta kuin keskimäärin kerran sadassa vuodessa, 

mutta tämä kyky  voidaan 1  avata  yhtä  hyvin  aivan männyn nykyi  
sillä puu- kuin metsärajoillakin  sijaitsevissa  tarpeeksi  tilleissä  met  

sissä.  Männyn  varsinainen,  yksistään  ilmastosuhteista  riippuva  ratio  
nalinen raja  yhtyykin  Renvallin mukaan näiden seutujen  tuntureilla 

jotakuinkin  koivumetsien vertikaliseen rajaan.  

Suomen metsärajaseutujen  rationalisista rajoista  kysymyksen  ol  
lessa  ansaitsevat  jonkunverran  yksityiskohtaisempaa  selostusta  myös  

kin  ne tutkimukset,  joihin Hagem  on perustanut  aikaisemmin  mainitut 

lämpötilaminimi-väitteensä.  Yuoden 1912 männynkäpyjä  ja niistä 

saatuja  siemeniä sekä taimia koskevista  tutkimustuloksista on muu  

tamia kuvaavia  tietoja  taulussa 1. Tulossarjat ja 4—7 koskevat 

korkeussuhteiden  sekä  B—lo pohjoisemman  ja eteläisemmän aseman 
vaikutusta  kysymyksessäolevassa  suhteessa. Käpyjen  aukenemis  

määrä karistettaessa  on laskettu prosenteissa  karistukseen  käytettyjen  

käpyjen  koko luvusta. 1000 siemenen paino  on määrätty  ontot ja 
heikosti  kehittyneet  siemenet mukaan lukien.  Itäväisyys-  ja taimi  

prosenttien  kohdalla sulkujen ulkopuolella  olevat luvut- on laskettu  
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kaikkien siementen perusteella,  sulkujen  sisässä  ainoastaan täysi  
näisten. Nämä tulokset osoittavat,  että niinhyvin  käpyjen  koko  ja 

niiden siemenrikkaus kuin siementen laatu ja niistä syntyneiden  tai  

mien kasvu käyvät  sitä  epäedullisemmiksi,  kuta korkeammalla ja poh  

joisempana  emäpuut  ovat kasvaneet. Erittäin huomioonotettava on 

siementen laadun äkkinäinen huononeminen alpinisella  metsärajalla  ja 

vähän sen alapuolella,  mikä selviää  m. m. havaintotuloksia 6  ja 7 toi  

siinsa  verrattaessa. Näistä vastaa jälkimmäinen  metsärajaa,  edellinen 

siitä 50 m alempana  olevaa kohtaa. Samaten on havaintokohdan 

3 ylimmissä  männyissä  itäväisyys-  % ollut  toisinaan vain 6 (14.3)  ja 
taimi- %  1.6 (4.i). Tämä ei  Hageniin  mukaan johdu  metsärajamän  

tyjen  ikäsuhteista eikä niiden kehnosta kasvusta  (huonomuotoisim  

matkin  männyt  voivat  antaa yhtä  hyvää  siementä kuin  paremmatkin),  
vaan siellä  vallitsevista  ilmastosuhteista. Puiden rationalinen raja 

voikin  toisinaan olla 50'—100 m alempana  kuin puuraja.  

Suomen yleisimpien  metsäpuiden  rationalisten rajojen  esiinty  
mistä on tämän tutkimuksen yhteydessä  selvitetty  niinhyvin  alpini  

silla kuin  polarisillakin  metsärajoilla. Edelliset koskevat  etupäässä  

Kuusamon,  jälkimmäiset Utsjoen  sekä  osittain  myöskin  Inarin ja 

Enontekiön pitäjää.  

Alpinisilta  metsärajoilta  on näitä tutkimuksia  varten koivun 

(hieskoivun)  siementä.  kerätty  talvella 1919 suoritetuilla tutkimusmat  

koilla 28/111 ja 7/IY  välisenä  aikana seuraavista  paikoista:  

Näyte 1. Kouvervaara.ni O-rinteeltä Kuusamosta, n. 350 m korkeu  

delta mp. ja  n. 50 m metsärajan alapuolelta. Siemenet otettu yhdestä lu  

men murtamasta  ja peittämästä koivusta. 

Näyte  2. Nuolivaaran S-osan etelärinteeltä n. 50 m metsärajan ala  

puolelta. Siemenet otettu maata vasten murtuneesta  koivunlatvasta. 

Näyte 3. Pyhitys  vaaran S-rinteeltä, Taivalkoskelta, vähän metsä  

rajan alapuolelta. Siemenet om otettu verrattain hyvin, säilyneestä  koi  

vusta. 

Näyte 4. Tunturinahoilta Pudasjärven ja Taivalkosken rajalta, ai  

van vaaran metsäisellä laella kasvavasta  tykyn repimästä isohkosta  koi  

vusta. Paikan  korkeus  n. 350 m mp. 

Näyte 5, Kumpuvujenselä,n laelta Taivalkoskelta n. 400 m mp. Sie  

menet  ovat  pienestä osittain murtuneesta  koivusta. 
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400 siemenestä on 16 vuorokauden idatysajan  jälkeen  saatu Cies  
larin idätyslaatikossa  seuraavat itäväisyysprosent  it:  I—6 %, 2—5 %,  

3—45 %, 4—35 % ja 5—23 %. 

Vaikkakaan siemeniä ei  ole aivan kysymyksessäolevien  puu  

rajojen  ylimmistä koivuista, voidaan saatujen  itäväisyysprosenttien  

avulla  kuitenkin  tehdä se  johtopäätös,  ettei hies-,  (ja  tunturi-)  koivun  

suvullinen  uudistamiskyky  lopu  sen puurajallakaan.  35 ja 45 %  itä  

väisyydet,  jotka  Suomen suotuisimmissakin  oloissa ovat vallan harvi  

naisia,  oikeuttavat  päinvastoin  tekemään sen  johtopäätöksen,  ettei koi  

vun teoretinen rationalinen raja  ole kysymyksessäolevillä  tuntureilla 

saavutettu,  vaan  jää empirinen  koivuraja  sen alapuolelle. Näyttei  

den 1 ja 2 itäväisyysprosentin  alhaisuutta arvosteltaessa on epäile  

mättä syytä  ottaa huomioon,  että siemenet  on otettu jo aikaisempina  
vuosina murtuneista koivunlatvoista,  jotka ovat  vain kapealla  sälöllä 

rungossa kiinni sekä,  että siemenet on  kaivettu esiin n.  30 cm  vahvuisen 

tykkykerroksen  sisästä. Koivun siemennyskyvyn  suhteellisen  suurta 

voimakkuutta todistaa sen  metsä- ja puurajan  välisellä  alueella tavat  

tavien koivuntaimien yleisyyskin.  

Edellisiin liittyy  läheisesti  eräs  samantapainen  idätyskoe,  jossa  

käytettiin  Pohjois-Inarista  kesällä 19)20 koottua  koivunsiementä. Sie  

men otettiin eräällä Muotkatunturin läntisellä  tunturilla (69°  s')  kas  

vavista,  aivan ylimmistä,  puolittain  pensasmaisista  koivuista. Täysin  

kehittyneenä  ei  siementä voida pitää,  sillä  keräys  toimitettiin  elokuun 

8 päivänä,  jolloin  melkein kaikki  emikukinnot olivat kauttaaltaan vih  

reitä. Siemenien itäväisyydeksi  saatiin 30-vuorokautisen idatysajan  

jälkeen:  tuleentuneemmille siemenille 12 % ja vähemmän tuleentu  

neille 5%. Siemenestä syntyneitä  taimia tavattiin niinhyvin  tällä 

kuin useilla  muillakin tuntureilla koivun  metsä- ja puurajallekin  asti  

(esim.  30 kpl  aarin alalla). Koivun suvullisen uudistumisen run  

sautta Utsjoen  pitäjän  pohjoisimmissakin  osissa  suotuisten olosuhteiden 

sattuessa todistaa m.  m.  eräs Mantojärven  pohjoispuolella  olevalla 

Smällavaaralla (69  
°

 55')  tehty  havainto. Kysymyksessäoleva  alue, 

jonka laajuus  on n. 104 ha  ja yläreuna  n. 125 m mainitun järven  

pintaa  korkeammalla,  on palanut  elokuussa 19(18 erittäin  perinpohjai  
sesti parin  viikon aikana,  niin, että  paksuinkin  turvekerros  on melkein 

kaikkialta  hävinnyt.  Näin on käynyt  varsinkin  entisten koivuryhmien  

ympärillä,  jossa  turve on variksenmarjakasvillisuuden  takia ollut hel  

poimmin  palavaa;  koivuryhmien  keskus  on tämän kautta  jäänyt  ko  

holle,  ja on kanto palanut  niin täydellisesti,  että vesoja,  joista  pisim  

mät ovat n. 35 cm korkeita, on kehittynyt  vain aniharvoja.  Parhaiten 

siementyneissä  ja palaneissa  kohdissa  oli  elokuussa 1920 2-vuotisia,  
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osittain  35 cm pitkiä koivuntaimia yli 100:kin yhdellä  m
2

:llä,  vähem  

män  sopivissa  ja etäämpänä,  palamattoman  metsän  reunasta olevissa  

n.  5  kpl.  joiden keskimääräinen pituus  teki vain 5 cm. 

Alpinisilta  metsärajaseuduilta  on suvullisen uudistamisrajan  tut  

kimista varten kerätty  kuusen ja männyn käpyjä  tammikuussa 

1920 muutamista Posion pitäjässä  olevan Riisitunturin sekä Kuusamon 

pitäjässä  olevan Xaatikkavaaran ja livaaran metsärajaseudun  puista.  

Männyt  ovat olleet puurajojen  ylimpiä,  tykyn  pahasti  turmelemia,  

kuuset sitävastoin  metsärajan  ylimpiä  kävyllisiä  puita,  joita myös  

tykky on runsaasti  turmellut. Edellisten kasvupaikan  korkeus  meren  

pinnasta  vaihtelee 400—430 m:iin. Näihin verrattaviksi on samaan 

aikaan otettu käpyjä  näitä tuntureita ympäröiviltä  alankoseuduilta  

n.  260  m korkeudelta Riisitunturin  ympäristöstä  HMT :n kuusi  

metsäalueesta sekä  Naatikkavaaran ja livaaran liepeiltä,  samaten kuin 
Kuusamon kirkonkylän  lähistöltä E!MT:n mäntymetsistä.  Käpyjä  ei 
ole millään tavalla valittu, vaan on mukaan otettu kaikenkokoisia  kä  

pyjä, yhteensä  n.  100 kpl,  jotka  edustavat tavallisesti  2—3 puuta.  

Siemenet on karistettu  kävyistä  pitämällä  niitä  8  vuorokautta n. 

30 
°

 lämmössä sekä tämän jälkeen  vielä 3 viikkoa  huonelämmössä. 

Poikkeuksena  tästä ovat kuitenkin  livaaran laen ja sen alapuolen  sekä 

Kuusamon kirkonkylän  lähistön männynkävyt,  joita on ennen varsi  
naista kuivattamista  pidetty  n. 15 minuuttia  vedessä sekä  tämän jäl  

keen siirretty termostatiin, jossa lämpömäärä  on ensi vuorokauden 

ajan  ollut 20,  toisen 35 ja kolmannen 45 OC. Kun kaikkien  havainto  

paikkojen  kuusenkävyt  olivat surkastuneita  ja erittäin vähäsiemenisiä,  
ei niiden yksityiskohtaisempaan  tutkimiseen katsottu  voitavan ryhtyä.  

Kaikki  ne siemenet,  jotka  näistä karistettaessa  saatiin,  käytettiin  idä  

tyskokeisiin.  Männynkäpyjä  ja -siemeniä on sitävastoin  voitu tutkia 

hyvinkin  perusteellisesti.  Edellämainituilla tavoilla auvenneiden kä  

pysuomujen  alta  on  niistä  siemenet irroitettu lyömällä  kohtalaisen ras  

kaalla esineellä alaspäin  pidetyn  kävyn  tyviosaa sekä  vetämällä tämän  
kin menettelyn  jälkeen  käpyyn  jääneet  näkyvät  siemenet pinsetillä  
esille.  Auvenneiden suomujen  alta  tällä tavalla saaduille siemenille  

on käytetty  merkkiä O. Tämän jälkeen  on kunkin  havaintopaikan  

kävyt  ryhmitetty  seuraaviin osiin:  I  hyvin  auvenneet,  II  keskinkertai  

sesti  auvenneet ja 111 hyvin vähän taikka  tuskin ollenkaan auvenneet 

kävyt.  Kunkin osaston  käpyjen  tultua tämän jälkeen  punnituiksi,  on 

jokaisen  kävyn  pituus  mitattu (auvenneissa  kävyissä  tulee se  olemaan 

alkuperäistä  vähän pienempi)  1 mm:n tarkkuudella. Tämän jälkeen  

on jokaisesta  kävystä  laskettu  (suomut  veitsellä katkaisemalla)  suo  

mujen  luku ryhmittämällä  suomut luokkiin:  a)  pienet  siemenettömät;  
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b) isommat,  tavallisesti siemenelliset  ja c)  auvenneet,  joista siemenet 

ovat aikaisemmin karistetut.  Käpysuomujen  b alta saadut siemenet 

011  luettu ja pidetty  erillään itäväisyyden  tutkimista varten. Aukene  

mattomista kävyistä  ('III)  011 saatu luonnollisesti vain  a-luokan käpy  

suomuja sekä  b-luokan käpysuomuja  ja siemeniä. Kaikki  O-ryhmän  

siemenet  on tutkittu  yhtenä  ryhmänä.  
Taulukossa 2 on yhdistelmä,  joka osoittaa Riisitunturin ja Naa  

tikkavaaran seudun männynkäpyjen  laatua ja siemenrikkautta. Siitä  

selviää,  etteivät eri tutkimuspaikkojen  kävyt  eroa sanottavasti  toisis  

taan keskipituuteensa  nähden. Omituista  on, että lyhirumät  eli  ai  

noastaan 31  mm pitkät  kävyt  on saatu mäntymetsäalueesta  eli  pari  

sataa  metriä  metsärajan  alapuolelta.  Käpyjen  suuruuden ja kasvu  

paikan  korkeuden suhteesta toisiinsa  on osittain  tehty  selkoa toisessa  
kin  yhteydessä  (19'20,  1 ja 1920,  4),  useiden havaintojen  perusteella  

osoittamalla,  että kysymyksessäolevilla  alpinisilla  metsärajoilla mänty  
muodostaa suhteellisesti  runsaasti  ja melkein yhtä  suuria  käpyjä  kuin 

alempana,  jotavastoin  kuusenkäpyjen  keskipituus  pienenee  suhteelli  

sesti  paljon  enemmän, niin että tämän puulajin  siementenmuodostamis  

kyky  loppuu  käpyjen  heikon kehittymisen  taikka niiden täydellisen  

puuttumisen  takia jo tuntuvasti sen  puurajan  alapuolella. Tällaisesta 

suuruussuhteesta huolimatta on männynkäpyjen  aukeneminen metsä  

rajoilla  vaikeampaa  kuin alempana.  Erittäin selvästi  käy  tämä esiin 

Naatikkavaaran kävyistä,  joissa  ei ole ollut hyvin auvenneita ollen  

kaan,  mutta aukenemattomia 58 %. Samaten on tätä käpyerää  karis  

tettaessa koko siemenmäärästä saatu auvenneiden käpysuomujen  alta  
ainoastaan 22 % eli  2i—3  kertaa  vähemmän kuin muista. Auvenneita 

käpysuomuja  ei tässä ryhmässä  olekaan muuta kuin vähän yli  3  kpl  

käpyä  kohti,  vastaavan luvun ollessa  Riisitunturin  kävyille  n. 10 sekä  

kuusimetsäalueen ja  mäntymetsäalueen  kävyille  n. 12. b-käpysuomuja  

on näissä  sitävastoin ollut  pari kertaa enemmän kuin muissa. Saman  

tutkimuskohdan eri luokkien kävyt  eroavat toisistaan  aivan johdonmu  

kaisesti:  hyvin  auvenneet ovat  pisimpiä,  aukenemattomat lyhimpiä,  ja 
edellisissä  on myöskin  suurin  luku siemenellisiä (b-  ja c-) käpysuo  

muja. Käpysuomujen  keskimääräiseen siemenrikkauteen nähden ei  

vät eri luokkien kävyt sitävastoin  osoita mitään pysyvää  eroavai  

suutta,  mutta kyllä  siementen keskimääräiseen  painoon  nähden,  ku  

ten huomataan taulusta 3. Eri  koekohtien siementen suuruus sitä  

vastoin vaihtelee aivan epäsäännöllisesti;  niin ovat kuusimetsäalueen 

kävyt,  jotka ovat  kaikista suurimpia,  antaneet lähes yhtä kevyttä  
siementä kuin mäntymetsäalueen  kävyt,  jotka ovat lähes 7 mm ly  

hemmät. (Kuuseen  nähden vert. 1920. 1.)  
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Taulu 2. Männynkäpyjen  laatu ja siemenrikkaus  eri  kor- 

K  ä p  y j e 11 a- b-  

Paikka 
Käpyjen au- 

keaminen 

keskimääräinen pi- 

tuus,  mm 

p S 
® <£_ 

* P a:: 

S'ff 
o JK 

käpysuomuja  käpyä  

M (f M M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

•  *-H 

Ö  §  S 

i 38.53  ± 0.43  ± 2.52 

j  2.8  7  
41.97 ± 0.53  ± 3.08 O >X>  H- p  ± 1.82  

ii 34.48 ± 0.29  ± 2.06 38.5  9 ± 0.49  ± 3.50 6.61  ± 0.32  i 2.25 

3  -S  iii 32.91 ± 0.52  ±  2.48  2.32  34.43  ± 0.71  ± 8.40  16.26 ± 0.48  ± 2.31 

S  
Keskimäärin  35.40  ± 0.31  ± 3.19  2.75 38.73  ±  0.42 ± 4.33 7.87 ±  0.48  ± 4.98 

A M 

M -2 
-■a  c  
■§ g 

II 36.13 ± 0.41  ± 2.76 3.71 40.02 ± 0.74  ± 5.oo 10.09± 0.47  ± 3.19 

III 32.94 -j- 0.29 ± 2.34 2.89 36.87 ± 0.62  ± 4.90  16.81 ± 0.41  ± 3.24  

�5   
g Keskimäärin  34.28  ± 0.29  ± 2.98  3.24 38.20  ±  0.50  5.23 14.55 ±  0.48 ±  4.99  

:c3 
X/l  

I 42.83  ± 0.47  ± 1.62 

|  3.67  
33.17  ±  1.46 ±  5.05  (3 — 

1 §  II 37.85  ± 0.23  ± 2.29  36  53 ±  0.34  ± 3.41  7.90  ±  0.2 7  ±  2.63  

'g  "cö  III (35) — 2.96 36.00 ± 0.69  ± 1.94 (17)  — 

£j  Keskimäärin  38.14  ±  0.27 ± 2.90 3.6 2 36.15  ± 0.34  ± 3.68  7.86  ± 0.32 ±3.51 

© I 35.56  ± 0.72  ± 2.22 j 3.06 (37) — . (4)  — 

£■*5 (jg  
-+J .2  

II 31.28 ± 0.41  ± 3.34  34.54  ±  0.41  ± 3.34  8.18  ±  0.43 ± 3.50  
5 ® 

:ra -i-J  

*2  <D 
III 29.38 i 0.83  ± 3.33  3.00 (32) — (17) — 

2 S 
Keskimäärin  31.37  ±  0.38!  ± 3.60  3.05 34.79  ±  0.44j±  4.25  7.98  ± 0.49 i 4.68  
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2072—21  4 

keuksilla  merenpinnasta  Posion  ja Kuusamon pitäjissä.  

b-  ja c 
Yh- 

teensä 
b- 

Yh- 

teensä 
b-  c- 

Keski-  

määrin ® P 

g g. 

<  SP 
S®  

3 g 3  
c ® ®  Tutkittuja 

tohti, kp 1 

siemeniä käpyä  
siemeniä vastaavaa 

2.® 
rt- c+ 

£ 

CQ*  tfl  

®  Q. M. 

{3 ® » 

p  3 P= 
co 

käpyjä 

M rf 

kohti, kpl  
käpysuomua  kohti,  

kpl  

-

p »O P 

p- 
CO H 

?B  kpl 
% eri 
luo-  

kissa  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21  22 

19  97 ± 0.35 

17.4  1 i 0.32 

± 2.05 

± 2.27 

61.9  

55.8 

6 

9 

23 31 
1.367 

1.380 

1.792 1.655 
— 

75 
34 

51 

32 

47 

16.26  ±  0.48  ± 2.31  50.7 25 
— 

25 1.715 
— 

1.715 
— — 

23 21 

17.97  ±  0.26  ± 2.63 56.7 11 (18) 29 1.519 1.792  1.672 79 61 108 — 

18.98  ±  0.47 ± 3.21 59.0 15 13 29 1.500 1.516 1.502 — 47 46 42 

16.81  ±  0.41 ± 3  24 53.7 23 
— 

23 1.495 
— 1.495 —  — 63 58 

17.72  ± 0.33  ± 3.40 55.9 20 (6)  25 1.497 1.516  1.499 42 22 109 
— 

22.33 J; 0.82  

19.20 ± 0.25  

± 2.84  

± 2.51  

55.5 

55.7 

3 

13 
19 31 

1.500 

1.616  

1.596  1.605 
— 

62 
12 

98 

10 

83 

- (17) — (53) 27 — 27 1.722  — 1.722 — — 8 7 

19.53 ± 0.26  ± 2.80 55.7 13 (18)  31 1.583 1.596 1.608 91 58  118 — 

(24) 

20.73  ± 0.42  ±3.41 

(61)  

55.3 

6 

12 
22 34 

1.500 

1.487 
1.630 1.793 

— 

62 
9 

67 

10 

73 

(17) — (49) 22 
— 22 1.462 — 1.462 — — 16 17  

20.28 ± 0.45  ± 4.35 55.1 13 (19) 32 1.480 1.630 1.563 93 58 92 —
 ' 
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Taulu 3. Männynsiementen  laatu eri  korkeuksilla  merenpinnasta  Posion  

ja Kuusamon pitäjissä.  

CO 

M 
T> 

5 : 

Itäneistä siemenistä itänyt 

Paikka 
Siemennäyttei-  

den merkki  

3  
en? a>  
* B 

® 

P 

V 

P_ 
p' 
o 

< 

g: 
m 

«< 

VJ 

10 20 30 40 50 60 70 

-O 

0 s 
vuorokauden kuluttua  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

i  0 3.216 91.5 27.0 60.5  75.6  88.0 99.4 lOO.o lOO.o 

a ''S I  b 3.421  89.0 43.8 78.2  85.3 95.3 99.5 lOO.o lOO.o 

+1 

m C 
II b 3.054 85.5 17.0 53.3 70.9 87.4 97.8 99.4 lOO.o 

"H U III b 2.890 75.5  15.8 42.3 57.1  100.O lOO.o lOO.o lOO.o 

Keskimäärin  3.146 87.6 24.5 57.3 72.2 90.7  99.4 99.9 lOO.o 

i 3 
JS   

0 4.199 81.5 31.9 57.4 68.9  84.8 92.5  98.1 lOO.o 

II b 4 321 77.0  45.2 77.3 79.4 86.3 93.2 98.6 lOO.o 

08 III b 3.697 65.5  30.7 52.3 59.5 74.8  81.1  93.7 lOO.o 

i-5   
Jz; £ 

> Keskimäärin 3.952 72.0 34.6 59.7 66.6  79.9  86.7  95.9 lOO.o 

i  

:c3 0 3.329 71.0  48.2 59.9 62.8 84.7 94.2 97.8 lOO.o 

-+J 

s § 
I  b (2.993) (46.3)  44.0 55.9 60. o 68.0  92.0 lOO.o lOO.o 

'S *05  II b 3.102 73.5  63.9 ' 74.1 74.1 87.1 91.7 99.1 lOO.o 

P 

« 
III b 2.81 1 65.0  60.0  75.4 75.4 84.6 90.8 95.4 lOO.o 

Keskimäärin  3.209 71.1 54.2 65.6  70.5 85.3 93.1 98.1 lOO.o 

0) 

J 2 
0  3.558 88.5 56.5 77.0 82.6 94.4 98.1 lOO.o lOO.o 

"""i 
-4-3 CS 

C :ä 
I b 3.090 lOO.o 32.7 58.2 61.8  76.4  89.1 98.2 lOO.o 

:«5 ® 

S 
II b 3.153 87.0 53.8 74.7  76.6 86.7 96.8 99.4 lOO.o 

S 
III b 2.480 51.0 27.5 37.3 47.1 80.4 98.0  lOO.o lOO.o 

Keskimäärin  3.307 89.3 51.8 71.3 76.3 90.2 97.6 99.8 lOO.o 
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Viimemainittu taulu osoittaa  myöskin  eri  ryhmiin  ja luokkiin  

kuuluvien  männynsiementen  itäväisyyttä,  joka  perustuu  Cieslarin  idä  

tyslaatikkoa  käyttäen  saatuihin tuloksiin. Idätyksessä  on lämpötila  
ollut -|-  22  

°

 C, ja kaikki  siemennäytteet  ovat olleet itämässä samalla  

kerralla. Luvut  osoittavat,  että puurajaltakin  saatujen  männynsie  

menten itäväisyys  on odottamattoman korkea,  eikä yleensä  pienempi  

kuin samojen  seutujen  alimmissa osissa  kasvaneiden siementen. Tämä 

on sitäkin enemmän merkillepantavaa,  kun itäväisyyttä  osoittavia lu  

kuja  ei ole laskettu yksinomaan täysin  kehittyneille  siemenille,  vaan 

sellaisillekin, joissa  tavallista  siemenpuhdistusta  vastaavan menettelyn  

jälkeen  011 heikompiakin  siemeniä jälellä. Täysinäisistä  siemenistä on 

siis  useissa  tapauksissa  jäänyt  vain muutama harva itämättä. Mielen  
kiintoinen on myöskin  aukenemattomien käpysuomujen  alta saatujen  

siementen korkea  itäväisyys-  %. Niin ovat  kokonaan aukenemattomat  

kin  kävyt  antaneet siementä,  jota ei voida pitää  läheskään käyttökel  

vottomana,  jollaiseksi  se usein on otaksuttu. Tällaisissakin  kävyissä  

011  itävien siementen luku usein  n.  20 kpl  eli moninverroin enemmän 

kuin Lassilan (1920)  laskelmien mukaan pohjoisen  napapiirin  pohjois  

puolella  kasvavista  männyistä  varisee siemeniä  keskimäärin käpyä  

kohti. 

Ainoa oleellinen erikoisuus korkeammalla kasvaneiden mäntyjen  

siemenissä (lukuunottamatta  niiden suhteellisesti  vaaleampaa  väriä)  on 

niiden suhteellisesti hitaampi  itäväisyys.  Kuten  taulukosta nähdään,  

on Riisitunturin  laen kaikista  70 vuorokauden sisään  itäneistä sieme  

nistä itänyt  ensi  10 vuorokauden aikana ainoastaan 24.5 % ja Naatik  

kavaaran laen 34.6 %, mutta alankoseutujen  54.2  ja 51.8 %. ,Vasta n. 

30 vuorokauden kuluttua ovat nämä  luvut tasautuneet jotakuinkin  

yhtä  suuriksi.  Tämä tulos sopii hyvin  yhteen  aikaisempien  tutkimus  

tulosten kanssa,  jotka osoittavat,  että korkeammalta merenpinnasta  ja 

pohjoisempaa  oiettujen  männynsiementen  itäminen jatkuu  hyvinkin  

kauvan. vieläpä  toisena ja kolmantenakin vuotena kylvöjen  jälkeen  

(vert.  m. m. Hagem,  1914; Wibeck, 1916—1917;  Lassila,  1920). 

Kuusen kävyistä  saaduista siemenistä itivät ainoastaan kuusi  

metsäalueen ja Riisitunturin  siemenet. Edellisten itäväisyys  on kui  

tenkin ainoastaan 2 ja jälkimmäisten  25  %. Viimemainitut,  jotka 

olivat kasvaneet jonkunverran  metsärajan alapuolella  olevissa,  

seudun elinvoimaisimmissa kuusissa,  erosivat siis huomatta  

vasti muista. Aikaisemmin on osoitettu, että kuusi ei ete  

läisimmillä alpinisilla  puurajoilla  muodosta edes täysin kehit  

tyneitä käpyjä,  ja että sen suvullinen uudistamisraja  jää 

paljoa alemmaksi,  yhtyen keskimäärin sen metsärajaan (vert.  
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1920,  4),  s.o.  kuusen  rationalinen raja on Suomen eteläisimmillä  tun  

tureilla alempana kuin sen empirinen,  jotavastoin  nämä rajat män  

nyllä ja koivulla yhtyvät  taikka oikeammin jälkimmäinen  ei kohoa 

teoretiseen rationaliseen rajaan  asti.  Tällainen suhde männyn  ja  kuu  

sen välillä on sitäkin omituisempaa,  kun edellinen melkein kaikissa  

muissa metsärajaseuduissa  jää kuusta etelämmäksi  ja alemmaksi 

(vert.  siv.  7).  

livaaran seudun  ja Kuusamon kirkonkylän  lähistön kävyt,  jotka  

on karistettu kastelemalla, ovat tulleet tutkituiksi  siinä suhteessa 

yksityiskohtaisemmin  kuin edelliset  että saadut siemenet on  luokiteltu 
tarkoin kahteen osaan,  täysinäisiin  ja onttoihin. Näiden erottami  

nen on tässä tapauksessa,  samaten kuin polaristenkin  rajojen  sieme  

nien,  tapahtunut  siten,  että siemeniä on voimakkaasti  puserrettu. Tä  

ten on saatu livaaran  laen kävyille  21.4 täysinäistä  ja  10.3 onttoa 

siementä käpyä  kohti,  jotavastoin  alempana  onttojen  siementen määrä 

on paljon  pienempi  ja täysinäisten  jonkunverran  suurempi. Kuten 

odottaa voi, ovat aukenemattomien suomujen  alla olevat siemenet 

huonompia  kuin auvenneiden;  edellisissä vastaa  esim. livaaran  laella 

9.4 täysinäistä  6.3 onttoa,  jälkimmäisissä  12.0 täysinäistä  4.0 onttoa. 

livaaran laen siementen huonomman laadun perusteella  voidaan myös  

kin  olettaa, että Xaatikkavaaran  ja Riisitunturin  laen idätetyissä  sie  
menissä on ollut  suhteellisesti  enemmän  jotakuinkin  heikosti kehitty  

neitä siemeniä -  seikka,  joka puolestaan  tukee edellämainittua käsi  

tystä,  että Suomen eteläisimmillä,  alpinisilla  metsärajoilla  täysinäis  

ten männynsiementen  itäväisyys  voi  olla  yhtä  suuri  kuin samojen  
tunturien liepeillä.  livaaran laen siemenistä on voitu idättää ainoas  

taan aukenemattomien suomujen  siemeniä, ja ovat  ne,  kuten taulu 5  

osoittaa,  olleet  edellisiin  ja alempaa  saatuihin siemeniin verraten suh  

teellisen heikkoja.  

Männyn  polarisilta rajoilta  tutkittaviksi  saadut siemenet ovat  

myöskin talven 1920 satoa. Kun  tutkimuksiin on voitu  käyttää  

ainoastaan sellaisia käpyjä,  jotka  on koottu Utsjoen  hoitoalueen omia 

tarpeita  varten, ei niiden joukossa  ole ollut  ollenkaan pienimpiä  käpy  
suuruuksia. Sitäpaitsi  on 150—300 kävyn  eriin,  jollaisia  määriä kul  

takin paikalta  on tutkittaviksi  otettu,  tullut käpyjä  hyvinkin  useista  

puista.  Siemenet ovat saaneet olla kävyissä  melkein vuoden eli  
tammikuuhun 1921, jolloin siemenet karistettiin  termostatissa aikai  

semmin mainittuja  lämpötiloja  ja  3 vuorokauden karistusaikaa  käyt  

täen (siv.  22).  Kaikki  irtautuneet siemenet on kuitenkin  termostatista  

poistettu kaksi kertaa  vuorokaudessa toimitettujen karistusten  jäl  
keen. Kunkin  tutkimuspaikan  kävyt  on ryhmitetty  kahteen  luok  
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kaan,  alle 36 ja yli  36 mm pitkiin,  ja niistä saadut siemenet on tut  

kittu erikseen. Kävyt  on käsitelty  yhtä  yksityiskohtaisesti  kuin al  

pinisten  rajojen  kävyt;  niistä  on luettu suomut murtamalla a-, h- ja  

c-käpysuomut  sekä  laskettu kahta viimeistä suomuluokkaa vastaavat 
siemenet. Tämän ohella ovat kävyt  tulleet luokitelluiksi  suomujensa  

kilven muodon perusteella  plpma-  (1),  gibba-  (2)  ja  hamuta-  (3)  muo  

toihin. Ensinmainituissa  on käpykilven  korkeus  sen puolta  leveyttä  

pienempi, seuraavassa  puolta,  mutta ei  koko  leveyttä  suurempi  ja 

viimemainitussa kilven koko leveyttä  suurempi. Luokittelua teh  

täessä on ratkaiseviksi  otettu ne suomut,  jotka ovat sijainneet  oksasta  

ulospäin, kävyn  ollessa  vielä puussa (vert.  Kairamo,  1890; Tang  
ier,  1913).  

Tutkittaviksi  otetut kävyt  on kerätty  seuraavien Suomen poli  

joisimpien mänty,,metsien"  elinvoimaisimmista,  yli 150-vuotisista 

puista: Polmakjoen  mäntyalueelta  (69°  s'2'),  Utsjokivarrella  olevan 

Jomppalan  luota (69°  48'),  edellisen eteläpuolella  sijaitsevan  Tsuogga  
vaaran rinteeltä  (69°  37')  sekä  Inarijokivarressa  Inarin pitäjän  poh  

joisosassa  olevalta Tsiuttavaaralta (69°  3'). Tämän lisäksi  on idätys  
kokeisiin  käytetty  Utsjoella  karistettua  männynsiementä,  joka on 

saatu seuraavista Utsjokivarren  mäntymetsistä:  Ollilan luota,  Lep  

pälän  luota ja Tsuogga  järven  itäpuolelta. Kaikki  nämä keräyspai  

kat  sijaitsevat  n. 50—100 m korkeudella merenpinnasta.  
Taulusta 4, jossa  kysymyksessäolevia  käpyjä  koskevat  pääasial  

liset  tulokset ovat,  käy  m.m. selville,  että  polaristen  mäntyalueiden  

kävyt  ovat  olleet suhteellisen suuria,  paljon  suurempia  kuin Kuusa  

mosta ja Posiosta  kootut saman vuoden kävyt (vert.  taulu 2). Pie  

nimpien käpyjen  pois  jättäminen  edellisistä  vaikuttaa  kuitenkin sen,  

etteivät  taulukossa olevat luvut vastaa kysymyksessäolevan  vuoden 
koko  sadon  keskikäpysuuruuksia.  Mitä eri käpymuotojen  suhteelli  

seen yleisyyteen  tulee,  voivat  tästä antaa likipitäen  oikean kuvan  ai  
noastaan ne taulussa  olevista  % -luvuista,  jotka  koskevat  polarisia  

tutkimuskohtia. Kuusamon kävyt  edustavat siksi  vähälukuista mää  
rää  puita, että niitä koskeva  %  -lukujen  vaihtelu voi johtua  yksin  

omaan  tästä seikasta. Muista Utsjoen  pitäjän  kävyistä  eroavat Jomp  

palan  tienoilta saadut siinä,  että  erittäin korkeakilpisiä  käpyjä  (3)  

on suhteellisesti vähän. Tämä näyttääkin  olevan oleellista tämän 

seudun kävyillä,  jotka poikkeavat  muista siinäkin,  että ne ovat erit  

täin kapeita  ja pitkiä;  suurimmasta keskipituudesta  huolimatta on  

kin niiden keskimääräinen paino  toiseksi  pienin.  Tällainen käpy  

tyyppi  on yleensä  vaikeasti  aukeava,  kuten taulukossa olevat  tulok  

setkin  osoittavat. Auvenneiden käpyjen  luokkaan (sareke  28)  kuuluu 
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Taulu 4. Männynkäpyjen  laatu ja siemenrikkaus  Suomen 

Käpyjen 
Kävyistä  
kuuluu  

%  muo- 
tnl  n nl/_  

b-  Yht. 

I

 >»*8 
:«Ö

 f-r Ont-  

toja 

Täy- 
sinäi- 

siä 

Ont- 

toja 
Yhteensä 

b- c- 
ss.  5'S ont-  toja  

Paikka keskipituus,  mm 
K 

(D 

kaan  

K kftpysuomuja  

käpyä  kohti,  
kpl  

M 6 

�S'  
£. 
5' 
o 

3 

1 2 3  

siemeniä käpyä kohti,  kpl  

i  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii  12 13 14 15 16 1 7 

1 Polmak-  > 36  4.09 28.0 34.0 38.0 31.0 7.2  9.8 48.0 4.2 2.0 5.2 2.5 9.4 4.5 

joki  < » 2.93 29.0 49.0 22.0 30.3 9.1  8.1 47.5 6.1  1.7  4.2 2.1 10.3 3.8 

37.55  ±  0.81  ± 3.95  3.73 28.4 39.3 32.3 30.7  7.9  „ 47.8 4.9 1.9 4.8 2.3 9.7  4.2 

Tsuogga-  > 36  4.09 26.5 42.4 31.1 31.5 4.0 14.8;j50.3 5.1  1.4 9.0 2.6 14.1  4.0, 

vaara < » 2.66 37.2 45.1 17.7 27.5  7.9  9.3 44.7 6.9 1.5 5.0 1.1 11.9 2.6 

37.48 ± 0.23  —f- 3.5 3  3.04 28.9  43.0 28.1 30.5 4.8 13.5 48.8 5.6 1.4 8.1 2.3 13.6 3.7 

Jomppala  
> 36 3.83 22.6 G9.3 8.1  30.3 8.2 10.9 49.4 9.6 2.3 8.4 1.9 18 o  4.2 

< > 2.46 56.8 36.4 6.8 27.7 9.0 7.9'44.8  5.9  1.5 9.5 1.4 15.4 2.9 

40.21 ± 0.30  ± 4.82  3.20 28.8 63.4 7.8 29.8  8.2 9.6  47.6 8.8 2.2 8.7 1.8 17.5 4.0 

Tsiutta- -  > 36  4.41 36.0 33.8 30.7 34.2 6.6 17.8 58.6 9.8 1.1 21.6 3.1 31.5 4.2 

vaara < » 3.00 40.7 31.3 28.0 34.5 7.7 13.8  56.0 9.4 1.8 12.6 2.1 22.0 3.9 !  

36.34 ± 0.23  ± 3.9 2 3.72 38.3 32.3 29.4 34.4 7.2 15.8  57.4 9.6 1.5 17.1 2.6 26.8 4.1 1  

Kastellut  
.  

kävyt:  

Polraak- 

10.7 joki  39.07 ± 0.38  i 2.52 — — — — 33.1 0.3 14.1 47.5 0.2 — 10.5  4.5 4.5 

Jomppala  40.65 ± 0.34  ± 2.56  — 
— 

— — 
30.3 0.6 16.7 47.6 0.7 0.1 17.4 4.4 18.1 4.5,  

Iivaaran 

laki  33.55 0.54 ± 3.8 2 — 19.6 58.8 21.6 34.4  10.5 10.1 55.0 9.4 6.3 12.0 4.0  21.4 10.3  

Iivaaran  

alus 32.00  ±  0.51 ±  2.77 — 75.8 24.2 — 38.1  — 19.1 57.2 
—  — 

26.4 2.9 26.4 2.9 

Kuusa-  

mon kk. 35.72  ±  0.52  -4- 3.6 8 — 40.o 42.0 18.0 37.6 7.7'l2.9 58.2 8.5 3.0 17.3 3.5 25.8 6.5! 
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polarisilla  metsärajoilla  sekä osissa  Kuusamon pitäjää.  

Tay-  
i  sinäi- 

siä 

Ont- 

toja 

Tay- 
sinäi- 

sift 

Ont- 

toja 
Yhteensä 

Täysinäi- 

b- c- täysi-  näi- siä  
ont- 

toja 

sistä 

essa  kä-  

vyistä % 

Tutkittuja 

käpyjä 

Auw täysinäi- 

sen siemenen 

paino, gr 
siemenistä on saata 

% 

siemeniä vastaavaa  käpysuomua 

kohti, kpl  c-käpysuo-  muista  b-käpysuo-  mnista  c-käpysuo-  mnista  b-käpysuo-  mnista  auvennut  
H  85  
P  d  
P  fr 

c+ ®  

s f  

fr 
•ö 

%

 eri  luokissa  auvenneis-  
ta

 käpy-  suomuista saatujen aukenemat-  tomista 
kä-
 pysuomuista  saatujen  

18 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

:  0.60  0.2 7 0.53 0.25 0.55  0.26  55 45 56 44 69 31 100 65 4.329 3.925 

0.6 7 0.19 0.51 0.25  0.60  0.22  40 60 54 46 58 42 55 35 3.587 3.04 1  

0.63  0.24  0.52  0.25 0.5 7 0.25 49 51 55 45 65 35 155 — 3.9 34 

1.29 0.34  0.61  0.17 0.75  0.21 64 36 66 34 88 12 177 59 3.824 3.853 

0.87 0.19  0.54  0.12  0.70  0.16 42 58 43 57 69 31 51 41 3.32 7 2.742 

1.14 0.29  0.60  0.17  0.74  0.20  59 41 62 38 84 16 228  — 3.5 24 

1.20 0.29  0.84  0.19  1.00 0.23  47 53 45 55 85 15 199 87 4.413 4.460 

0.65  0.18  1.20 0.18  0.91 0.18  52 48 48  52 71 29 56 13 3.6 7 7 3.5(12 

1.07 0.2  7 0.90  0.18 0.98  0.22 49 51 45 55 82 18 255 — 4.2 33 

1.48 0.17  1.21 0.1: 1.30  0.17 69 31 72 28 92 8 150 62 3.639 3.101 

1.23 0.25  0.91  0.15 1.03  0.19 57 43 53 47 86 14 150 38 2.741 2.52»' 

1.36 0.21 1.06  0.16 1.17 0.18 63 37 64 36 89 11 300 3 0 50 

0.80  0.74  0.32  0.74  0.32  98 2 100 100 44 4.263 3.556' 

1.19 0.16  1.04 0.25 1.08 0.26  96 4 98 2 98 2 51  — 3.930 3.948  

0.90  0.60  1.18 0.40 1.04 0.5  0 57 43 39 61 76 24  51 — 
3.864 3.730 

3.805 

— — 1.38 0.13 1.38 0.13  100 — 
100 

— 
100 

— 
29 — 3.939 — 

1.09 0.40  1.35 0.2  7 1.25 0.32  67 33 54 46 88 12 50 — 4.000 4.659 

4.151 
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niistä kyllä  enemmän  kuin erittäin  vaikeasti  aukeavista Polmakjoen  

kävyistä,  mutta karistettaessa  auvenneiden suomujen  luku keskimää  

rin käpyä  kohti (sareke  10) on näissä molemmissa melkein sama,  ja 

karistettaessa saadut täysinäiset  siemenet (sareke  24) muodostavat 

kaikista  täysinäisistä siemenistä  molemmissa yhtä suuren osan eli 

49 %, mikä on tuntuvasti pienempi  Tsuoggavaaran  käpyjen  antamaa 

vastaavaa lukua. Kastelun jälkeen  ovat niinhyvin  nämä  kuin Pol  

makjoen kävyt  auvenneet erittäin hyvin;  täysinäisiä  siemeniä onkin 

niissä karistuksen  jälkeen  jäänyt  ainoastaan 2—4 %. Tässä suh  

teessa ovat livaaran laen ja  Kuusamon kirkonkylän  seudun kävyt  ol  

leet paljon  huonompia,  sillä  niissä  on käpyihin  jäänyt  täysinäisistä  
siemenistä 43 ja 33 %. 

Jotta käpyjen  aukenemisen ja käpysuomun  muodon sekä toi  
selta puolelta  kävyn  pituuden  ja suomumuodon mahdollinen riippu  

vaisuussuhde kävisi  selvemmin esille, on laadittu seuraava yhdistelmä,  

joka  koskee  kaikkia  Utsjoen  ja Inarin  pitäjän  kastelematta karistet  

tuja käpyjä.  Siitä huomataan,  ettei  edellistä riippuvaisuussuhdetta  

tässä tapauksessa  ole olemassa, sekä että pienemmistä  kävyistä  on 

suhteellisesti  suurempi  osa  p?owa-käpyjä  (1)  kuin pitemmistä. 

Käpyjen  keskimääräinen suomuluku  käpyä  kohti  on Utsjoen  pi  

täjän kävyissä  jonkunverran  pienempi kuin etelämpänä. Tämän ai  

heuttaa pääasiassa  pienien  tyvisuomujen  luvun suhteellinen alhaisuus. 

Mielenkiintoisinta pohjoisiin  käpyihin  nähden on kuitenkin niiden 

pieni  siemenrikkaus,  erittäinkin  niitä tulee täysinäisiin  siemeniin,  joi  

den luku esim. Polmakjoen  kävyissä  on ainoastaan  9.7  kpl  ja Tsuogga  

vaaran 13.6 kpl  käpyä  kohti. Ainoastaan harvoin tavataankin sa  

man käpysuomun  alla  kaksi  täysinäistä  siementä;  hyvin usein on siinä 
siemeniä vain yksi, taikka puuttuu  täysinäisiä  siemeniä vallan koko  

naan. Tyypillisiä ovat tässä suhteessa Polmakjoen  kävyt,  joissa isom  

paa suomua kohti  on ollut  keskimäärin  vain noin puoli  (0.57)  täysi  

Käpyjen  lukn Eri muotoluokkiin kuulun kävyistä  % 

1 2 3 

Auvenneet  754  31.4  44.7 2-3.9 

A  u  k  ene  m a ttom  a  t   171 33.9  42.1 24.0 

Yhteensä ja keskimäärin  925 31.9  44.2  23.9 

Yli 36 mm   626 27.8  47.4  24.8 

Alle 36 mm   299 40.5 37.4  22.1 

Yhteensä ja keskimäärin 925 31.9 44.2  23.9 
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2072 21 
5 

näistä ja tämän lisäksi neljäsosa  aivan onttoa siementä. Muiden sie  

menten tilalla on joko aivan surkastunut  siemen taikka  vain siemen  

siipi. Vallan siemenettömiä ovat usein  olleet kävyn  keskellä olevat 

suomut,  kuten voidaan päättää  siitäkin, että kastelemattomista  kä  

vyistä  on c-suomujen  alta  saatu keskimäärin  vähemmän siemeniä kuin 

lähempänä  tyveä  olevista  b-suomuista. Taulukon 2 käpynäytteissä  

on tämä suhde päinvastainen.  Etelämpänä  lisääntyy  täysinäisten  ja 
vähenee aivan onttojen  siementen luku suomua kohti jotakuinkin  

säännöllisesti. Sitävastoin  ei  saatujen  siementen keskimääräinen paino 
vaihtele samassa  suhteessa,  vaan ovat  esim. Polmakjoen  siemenet tun  

tuvasti  painavampia  kuin Tsiuttavaaran ja Tsuoggavaaran.  Saman 

tutkimuspaikan  lyhemmät  kävyt  antavat  kuitenkin tässäkin tapauk  

sessa köykäisempää  ja suhteellisesti  vähemmän siementä kuin pitem  

mät ja  aukenemattomat käpysuomut  köykäisempää  kuin auvenneet. 

Suomen polarisen  kuusen käpyjä  ja siemeniä ei tätä tutkimusta  

varten ole voitu saada polarisilta  puu- vaan metsärajoilta.  Ne ovat 

vuoden 1920 satoa, ja siten koottuja,  että kustakin puusta  on ollut 
tarkoitus ottaa ainoastaan yksi,  sen puun keskikokoista  käpyä  edus  

tava käpy.  Siemenet ovat  kävyistä  karistetut  samalla  tavalla kuin 

Kuusamon ja Posion  alpinisilta  rajoilta  saadut kävyt  (siv.  22);  auke  

nemattomien suomujen  alta ei siemeniä kuitenkaan ole mukaan otettu, 

joten siemenet vastaavat c-käpysuomujen  alta  saatuja. Käpyjen  ko  

koomispaikkoja  ovat: Enontekiön pitäjän  pohjoisin  kuusimetsä  Muot  

kajärven  lähellä (68° 15') sekä pari  kuusikkokangasta  livalojoen  suu  

puolella  (68°  50'). Kävyt  ovat olleet  samoja,  joita on käytetty  eri 

kuusimuotojen  esiintymissuhteiden  selvittämiseen (1920,  1). Edel  

listen keskipituus  oli  6.29  ja  jälkimmäisten  6.82 cm,  ja  vaihteli  käpyjen  

muoto molemmissa fennica  vers, obovatam ja europaea muotojen 

välillä. 

Näiden metsärajaseutujen  siementen kanssa  samalla kerralla on 

idätetty  myöskin  useilta eri leveysasteilta  saatuja  männynsiemeniä.  
Näiden sekä  muiden kysymyksessäolevien  siementen kotipaikka  ja 

laatu käy  selville taulukosta  5. Kun useat siinä  olevat luvut on las  

kettu pienempien  siemennäytteiden  perusteella  kuin  vastaavat aikai  

semminmainitut  tulokset,  eroavat ne jonkunverran  jälkimmäisistä.  

Keskenään ovat  ne kuitenkin verrattavia. Luettelosta ovat poissa  ne  

siemenerät,  joille ei siemennäytteiden  pienuuden  takia ole voitu  saada  

luotettavia keskilukuja.  Onttojen ja  epätäydellisesti  kehittyneiden  

siementen määrä on eri havaintopaikoilla  vaihdellut siten,  että niitä  

niinhyvin  polarisilla  kuin alpinisillakin  metsä-  ja puurajoilla  on suh  

teellisesti  enemmän kuin  etelämpänä  ja alempana.  Muutamissa ta  
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Taulu 5. Tutkittujen  havupuun-  

Onttoja siemeniä 

Xäytteen 
% siementen koko  

Siementen kotipaikka Leveysaste  
n:o 

lavusta | painosta 

1 2 S 4 5  

1 Utsjoki,  Polmakjoki   32.0 16.S 

2 » , »  31.6 15.1 

3 » ,
 0  09° 52' 27.9 12.8 

4 » , »  33.2 16.8 

5 » 
,
 »  

.  

21.9 U.i 

Utsjoki,  Polmakjoki   69° 52' 30. o 13.3 1 

6 » , Jomppala   18.0 8.5 

7 » , »  19.5  9.2 

8 » , »  
69° 48' 

21.4 10.5 

9 » , #  13.2  7.1 

10 » , »  
21.1 10.7 

Utsjoki, Jomppala  69° 48' 18.2 8.7 

11 » , Tsuoggavaara   1  21.4 lO.o 

12 » 
,
 »  

69° 37' 
21.1 11.1 

13 » , »  18.8 10.5 

14 » 
,
 »  17.9 lO.o 

Utsjoki, Tsuoggavaara   69*  37' 20.3 10.2 

15 Inari, Tsiuttavaara   11.9 4.9 

16 * 1 *  11.4 6.3 

17 ' 1 ' ......  69° 3' 
18.0 9.6 

18 ® » *  24.3 14.1 

19 * » * * 13.6 6.3 

20 16.7  7.6  

Inari, Tsiuttavaara   69° 3' 13.6 6.0 

21 Inari, Iivalojoen ranta   68° 40' 53.4 31.7 

22 Enontekiö, Muotkajärven seutu.... 68°  15' 36.5 18.5 

23 Ylitornio, uomamaita   66° 30'  64.1  39.3 

24  Posio,  Riisitunturi   66° 12' 12.2  5.3 

25 Kuusamo, Naatikkavaara  • 9.2 3.1 
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siementen kotipaikka  ja laatu.  

1000 siemenen paino,  gr  

Huomautuksia 

Täysi- 

näisten  

* 

Onttojen 
Keski-  

määrin 

6 7 ft 9 

4.32 9 

3.925 

4.268 

3.58 7 

3.041 

1.785 

1.510 

1.610 

1.460 

1.358 

3.514 

3.161 

3.522 

2.882 

2.673 

Pitkistä  kastelemattomista  kävyistä  c-siemeniä. 

» » » b- » 

Kastelluista i> c- » 

Lyhyistä  kastelemattomista » c- » 

t o » b- » 

3.934 1.627 3.254 ' Keskimäärin. 

4.413 

4.460 

3.930 

3.677 

3.562 

1.852  

1.871 

1.688 

1.852 

1.591 

3.951 

3.956 

3.451 

3.436 

3.146 

Pitkistä  kastelemattomista kävyistä  c-siemeniä. 

» » » b- » 

Kastelluista » c- o 

Lyhyistä  kastelemattomista � c- » 

f> » i>b-#  

4.233 1.814 3.792 Keskimäärin.  

3.824 

3.353 

3.327 

2 742 

1.572 

1.565 

1.696  

1.390 

3.343 

2.976 

3.021 

2.500 

Pitkistä  kastelemattomista  kävyistä  o-siemeniä.  

» » » b- » 

Lyhyistä » » c- »  

» » o b- » 

3.524 1.574 3.127 
• 

Keskimäärin. 

3.101 

2.522 

3.157 

2 115 

2.741 

2.523 

1.171 

1.456 

1.523  

1.080 

1.165 

1.032  

2.873 

2.411 

2.863 

1.864 

-2.526 

2.275 

Pitkistä  kastelemattomista kävyistä  c-siemeniä. 

» » » b- » 

Kastelluista o » c- o 

» » •> b- » 

Lyhyistä  kastelemattomista » c- » 

» » » b- » 

3.050 1.228 2.801 Keskimäärin. 

4.155 

4.311 

3.720 

3.446 

4.713 

1.679 

1.705 

1.348 

1.388 

1.474 

2.831 

3.360 

2.199 

3.195 

4.415 

Kuusen  siemeniä 

» » 

» » 

Männyn  » Karistettaessa varisseita o-siem. 

» » » » » 
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Näytteen  
Siementen kotipaikka Leveysaste  

f 

Onttoja  siemeniä 

% siementen koko  

n:o 

luvasta painosta 

1 2 3 4 5 

26 Kuusamo, kuusimetsäalue  66° 12' 11.7  4.2 

27 d , mäntymetsäalue  > 6.1 2.4 

28 » ,
 Iivaaran  laki   |  65°  48'  

25.2 10.6 

29 40.1 16.9 

65° 48'  32.6 13.4 

30  10 l  3.3 

31 |  16.9 7.0 

32 

65° 58° 
26.4 11.2 

Kuusamo, kirkonkylän  seutu   65° 58' 19.2 8.1 

33  66°  30' 10.5 3.8 

34 Simo  65°  38'  12.0 4.4 

35 Kuivaniemi  65° 34' 16.5 6.6 

36 Kempele  64° 55'  13.3  4.4 

37 Alavus   62°  35' 10.3  3.0 

38 62®  20'  15.2  

39 Karjalan-Kannas  60° 30' 12.0  3.8 
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1000 siemenen paino, gr 

Huomautuksia 

Täysi- 

näisten 
Onttojen 

Keski-  

määrin 

6 7 8 9 

3.870 

3.598 

3.864 

3.730 

1.271 

3.342 

1 354 

1.134 

3.5 66 

3.461 

3.232 

2.689 

Männyn  siem. Karistettaessa varisseita o-siem.  

)> » >> i> >> 

» >> » » » 

» » b-sieme.niä 

3.805 1.220 2.963 Keskimäärin. 

3.939 

4.000 

4.659 

1.118 

1.483 

1.642 

3.661 

3.576 

3.864 

Männyn siemeniä. Karistettaessa  varisseita.  

» » » J> 

» » » käpyihin  

jääneitä. 

4.151 1.538 3.648 Keskimäärin.  

4.729 

4.759 

4.813 

4.970 

5.126 

4.868 

5.086 

1.600 

1.608 

1.721 

1.473 

1.359 

1.507 

1.450 

4.401 

4.381 

4.303 

4.504 

4 738 

4.35 7  

4.650 

Männyn siemeniä.  Karistamalla  saatuja. 

» >> » » 

» » » » 

» » » » 

» » » i> 

» >> » » 

>> » » » 
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pauksissa,  kuten Tsiuttavaaran,  Riisitunturin  ja  Naatikkavaaran muu  
tamissa  käpynäytteissä,  ovat siemenet tässä suhteessa yhtä  hyviä  kuin 

maan keski-  ja eteläosien. Samaten eivät eri leveysasteilta  saadut  

männynsiemenet  eroa painoonsa  nähden toisistaan niin paljon  kuin 

voisi  olettaa, jos  vertailu  tehdään n.s.  täysinäisten  siementen välillä;  
kaikki  siemenet mukaanlukien on sitävastoin  ero suhteellisesti  paljon  

suurempi.  Kuten taulusta 4, selviää tästäkin samojen  puiden  pitem  

pien  ja lyhempien  käpyjen  sekä  samojen  käpyjen  eri suomujen  vaiku  

tus siementen painoon  ja laatuun. Yleiseksi  säännöksi tulee tässä  

kin: kuta lyhempiä  ovat  saman  tutkimuskohdan kävyt  ja vaikeammin 
aukenevia käpysuomut,  sitä  pienempiä  (mutta  eivät  aina  laadulleen 

huonompia)  ovat siemenet.  

Eri  siemennäytteiden  väristä on tehty  seuraavat muistiinpanot:  

Polmak joen siemenet vaalean- ja tummanharmaita, vaa  
leanruskeita ja kirjavan pilkullisia.  

Jomp:p a 1 a n siemenet keltaieenruskeita, joku harmaaseen  

vivahtava. Siemenet litteitä. 

Tsuoggavaaran siemenet keltaisenruskeita kuten edelli  

set, osa  vaalean-  ja tummanharmaita tai  kirjavia.  

Tsiuttavaaran siemenet ruskeanharmaita ja kirjavia,  

joukossa joitakin melkein mustia. 

Inarin, Enontekiön ja Ylitornion kuu e ensi e  

menet mustanruskeita, kiillottomia. 

Biisi tunturin siemenet vaalean harmaanruskeita taikka 

tummempia, ruskeatäpläisiä.  
Naatikkavaaran siemenet litteitä,  tummanruskeita, toi  

nen  puoli siementä kiiltävä. 

Kuusimetsä a 1 ue  e n siemenet paksuhkoja, keltaisenrus  

keita,  harmaatäpläisiä. 

Mänty .metsä a lue en siemenet paksuja, tummanharmaita 

ja kirjavia,  muutamia vaaleita joukossa.  

liva a r  a n laen siem e n et vaaleanharmaanruskeita,  osa me  
tallikiiltoisia ja tummia. 

liv  aaTa n aluksen siemenet tummahkoja, hopeanhar  

maita, metallikiiltoisia. 

Kuusamon kirkonkylän seudun siemenet vähän 

sinipunervan  harmaita, joukossa joku vaaleankeltainen ja musitaitäpläi  

nen siemen. 

Rovaniemen siemenet tummanharmaita,  joukossa kirjavia  

ja vaaleanruskeita. 
Simon siemenet vähän tummempia kuin Rovaniemen. 
Kuivaniemen siemenet kuten  Rovaniemen, myös  valkeita 

joukossa. 

Kempeleen siemenet hyvin tummanharmaita, osa metalli  

kiiltoisia. 

Alavuuden siemenet kuten edelliset, mutta yleisväri  vielä 

tummempi. 
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Pieksämäen siemenet ovat vielä tummempia kuin edelliset 

sen kautta, että mustia siemeniä on joukossa ja vaaleanruskeita vain  
vähän. 

Karjala.  n-iK ann aks  en siemenet kuten edelliset. 

Yleinen havainto edellisestä samaten kuin useista aikaisemmista  

tutkimuksista  on se,  että männynsiemen  on yleensä  vaaleampaa  poh  

joisilla ja alpinisilla  rajoilla  kuin etelämpänä ja alempana. Tällai  

sessa  värivaihtelussa  on kuitenkin useita epäsäännöllisyyksiäkin.  

Kaikista  luettelossa 5 olevista  siemennäytteistä  otettiin joulu  

kuussa 1920 50—200 siemenen suuruiset näytteet idätettäviksi  

Cieslarin idätyslaatikossa.  Erittäinkin  pohjoisten  siementen runsaan  

liomehtumisen takia epäonnistui  kuitenkin tämä koe vallan  täydel  
leen. Uusi idätys  on toimitettu sen jälkeen  seuraavan  vuoden helmi  

ja toukokuun välisenä  aikana valtion siementarkastusasemalla Tikku  

rilassa,  käyttämällä  Jacobsenin idätyslaitteita  ja n. 22° C  lämpötilaa  

sekä 70  vuorokauden idätysaikaa.  Useiden siemennäytteiden  pienuu  
den takia  on 100 taikka 200 siementä riittänyt tähän uudistettuun 

tutkimukseen ainoastaan niistä  näytteistä, jotka mainitaan taulu  

kossa  6. Siementen itämisenergian  selville  saamista  varten on siinä,  

samaten kuin  taulukossa 3, myöskin  luvut,  jotka osoittavat,  kuinka  

suuri osa itäneistä siemenistä on  itänyt ensi 10, 20 j.n.e. vuorokau  

den aikana.  

Saadut  tulokset  osoittavat,  että  tutkitut  polaristen  mäntyrajojen  

siemenet ovat  metsänuudistukseen nähden melkein arvottomia;  suuri 

osa  niistä  aivan itämättömiä,  ja parliaimmissakaan  tapauksissa  ei  nii  

den itäväisyys  tee  muuta kuin muutaman prosentin.  Niiden käyttö  

arvoa alentaa myöskin  pieni  itämisenergia. Erittäin omituista on,  

että parhaiten itäviä ovat pohjoisista  männynsiemenistä  olleet Jomp  

palan lyhimpien  käpyjen  aukenemattomien käpysuomujen  alta saa  

dut, joiden  itäväisyysprosentti  on 12 ja itämisnopeus  tuntuvasti  suu  

rempi  kuin muiden. 

Alpinisten  metsärajojen  ja niiden alapuolelta  saatuja  männyn  

siemeniä toisiinsa verratessa ei nyt huomata samaa suhdetta itämis  

energioiden  välillä  kuin vuotta aikaisemmin toimitetussa idätyksessä  

(siv. 26);  päinvastoin  on jälkimmäisten itämisenergia  alhaisempi  kuin 

edellisten. livaaran laen siemenet,  jotka  ovat  aukenemattomien käpy  

suomujen  alta  saatuja,  ovat kuitenkin  heikosti ja hitaasti  itäviä.  Ete  

lämpää  kotoisin  olevien siementen itäväisyyden  ja itämisenergian  ko  
hoaminen on jotakuinkin  säännöllinen. 

livaaran aluksen ja Kuusamon kirkonkylän  seudun siementen 

suhteellisesti hyvän  itäväisyyden  perusteella  voidaan tehdä se pää  
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Taulu 6. Tuloksia Suomen polaristen  ja alpinisten  metsärajaseutujen  sekä 

suotuisemmissä oloissa  kasvaneiden havupuusiementen  idätyksestä.  

ftSE 
M 

S* Itäneistä siemenistä on itänyt 
H VJ ffl  
gss  Siementen kotipaikka  -S> g:. 

S 10 20 30 40 50 60 70 

®  p 
" I 

'< 

CD 
vuorokauden kuluttua % 

1 2 3 i 5 6 7  8 9 10 

1 Utsjoki,  Polmakjoki   5-0 
_ 

40.0 60.o 60.o  80. o lOO.o IOO.o|  

6 

7 

» , Jomppala   O.o 

f) n 

— — — -  

8 » , »  1.0  O.o O.o lOO.o  lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o  

9 » »  12.0  83.3 91.7 91.7 91.7 91.7 100." lOO.o  

11 » ,  Tsuogga  vaara   O.o 
— — —  — — — — 

12 » , »  O.o —  -  — — — — — 

13 » , �  2.o O.o O.o O.o O.o O.o lOO.o lOO.o  

15  Inari,  Tsiuttavaara,   2.0 O.o O.o 50. o 50.0 lOO.o lOO.o lOO.o  

16 » , »  2.i> O.o lOO.o lOO.o 1OO.0 100.') lOO.o lOO.o 

19  » , »  1.0 O.o O.o O.o lOO.o lOO.ol  lOO.o lOO.o 

20 » 
,
 •  1.0 O.o O.o O.o O.o O.o lOO.o lOO.o 

21 » , Iivalojoen ranta  (kuusen-  

siemeniä)  31.0 93.5 93 5 96.8 96.8 96.8 lOO.o lOO.o 

22 Enontekiö,  Muotkajärven seutu  

(kuusensiemeniä)   55.0 83.6 96.4 98.2 IM 00 01 98.2 lOO.o lOO.o 

23 Ylitornio, uomamaat \kuusen- 

8iemeniä)   47.0 91.5 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 

24 Posio, Riisitunturi  81.0 89.5 95.6 98.1 98.i 98.7 lOO.o lOO.o 

25 Kuusamo, Naatikkavaara   64.0 89.1 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 lOO.o 

26 » ,  kuusimetsäalue  .... 55.0 70.o 86.4 89.1 89.1 90.9 lOO.o lOO.o 

27  » 
,
 mäntymetsäalue  64.0 64.8 73.4  80.5 82.0 96.9 97.6 lOO.o 

29 » , Iivaaran laki   21.0 57.1 67.6  67.6  71.4  90.5 lOO.o lOO.o 

30 » , t alus   81.5 94.5 99.4 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 

31 » ,  kirkonkylän  seutu..  76.0 82.2 94.8 96.6 98.7 98.7 lOO.o lOO.o 

32 » , » » .. 54.0 87.4 98.2 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 

33 Rovaniemi   68.0 88.2 92.6 94.8 97.7 99.2 lOO.o lOO.o 

34 Simo   73.5 95.9 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 lOO.o 

35 Kuivaniemi   75.5 96.7 98.7 99.3 99.3 99.3 lOO.o lOO.o 

36 Kempele   88.0 97.7 99.4 99.4 99.» 99.4 99.4 lOO.o 

37 Alavus   86.0 98.3 lOO.o lOO.o lOO.o  lOO.o lOO.o lOO.o 

38 Pieksämäki  78.0 93.6 98.7 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 



41 

6 
2072 21 

telmä, ettei  käpyjen  kasteleminen ennen karistusta  alenna siementen 

arvoa, jos käpyjen  kuivattaminen toimitetaan tarpeeksi  varovasti  

(vert.  m.m. Busse,  1912). Samantapainen  vuorottainen kastuminen 

ja kuivuminen tapahtuu  luonnossakin. 

Vastaaviin männynsiemeniin  verraten ovat polaristen  kuusimet  

sien siemenet olleet paljon  parempia. Niiden itäväisyys  on ollut 31 

ja 55  %, ja melkein kaikki  itäneet siemenet ovat päässeet  itämään jo 

ensi 10 vuorokauden aikana. 

Se seikka,  että polaristen  metsärajojen  männynsiemenet  ovat 

usein verrattain suuresta painostaan  huolimatta melkein itämättömiä,  

viittaa siihen,  että niiden rakenne,  ja  varsinkin  alkion kehitys,  olisi 

toisenlainen kuin etelämpänä  kehittyneissä  siemenissä.  Tätä kysy  

mystä  on Wibeck  (1920)  kosketellut  koettaessaan selittää Norrlannin 

ja erittäinkin suuremmilta korkeuksilta  saatujen  männynsiementen  

itäväisyyden  kohoamista siementen joutuessa  säilytettäviksi  varas  

tossa pitemmän ajan (vert. myös  Engler  ja Hcigem),  taikka tultua 

kylvetyiksi  maahan,  jolloin  osa  siemenistä itää vasta seuraavina vuo  

sina. Hän huomasi, että siemenessä olevan alkion pituus  on suhteel  

lisesti pienempi  niissä siemenissä,  joissa  tällainen jälki-itäväisyys  on 

suurempi.  Vertailuun käytetyissä  Norrbottenin-Lapin  männynsieme  

nissä, joissa jälki-itäväisyys  oli 90 % (s.o.  kylvetyistä  siemenistä 

saatujen  taimien luku  on toisena kesänä  kohonnut tällä % -määrällä),  
oli alkion pituus  keskimäärin n.  61 % vastaavien  siemenvalkuaisten 

pituudesta  sekä Taalain siemenissä,  joissa vastaava  itäväisyyslisäys  

oli vain  5 %,  7(6 %. Käyttämällä  tutkimuksia  tehtäessä tuntuvasti 

voimakkaampaa  suurennusta (esim.  50-kertaista)  kuin Wibeck,  voi  

daan eri seuduilta kotoisin olevien  havupuunsiementen  anatomisessa 

rakenteessa  ja fysiologisessa  kehityksessä  huomata paljon  oleellisem  

piakin  eroavaisuuksia. Selvimmin  esiintyvät  nämä  kuvissa  4—7, joi  

hin on otettu pienoiskuvia  muutamista tyypillisimmistä  tapauksista.  

Näistä koskee  kaksi  ensimmäistä mäntyä, kaksi  viimeistä kuusta. 

Kuvan 4 äärimmäisenä vasemmalla oleva piirros on tehty  etelä  

suomalaisista männynsiemenistä.  Siinä on siemenkuoren sisustan 

täydelleen  täyttävä  valkuainen sekä tämän sisässä  voimakkaasti ke  

hittynyt,  melkein valkuaisen mittainen alkio,  jonka  juuripäässä  on 
tuskin nimeksikään alkioripustinta.  Sirkkalehdet ovat  myöskin hy  

vin kehittyneet.  Sitä  seuraava  piirros  oikealla on jotakuinkin  tyy  

pillinen  kuva  Riisitunturin  pienimpien  käpyjen  b-siemenistä  (111  b). 
Alkio on tässäkin suhteellisen voimakas,  mutta sen  alapäässä  (oikeam  

min yläpäässä)  on  selvästi huomattava alkioripustin,  ja  siemenval  

kuainen ei liity  kuoreen niin läheisesti kuin  edellisessä. Molemmat 
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oikeanpuoleiset  piirrokset  on telity  Utsjoen  polaristen  mäntyrajojen  

siemenistä;  vasemmalla oleva edustaa Polmakjoen  täydellisimmin  ke  

hittynyttä  siementä,  oikealla oleva  samojen  seutujen  valkoisten sie  

menten elikä  yleisintä  rakennetta. Riisitunturin  siemenistä eroaa edel  

linen pääasiassa  alkioripustimen  suhteellisen pituuden kautta. Jäl  
kimmäisessä on valkuainen niin surkastunut,  että se on  vallan irral  

linen ja liikkuva,  ja varsinainen alkio  muodostaa vain pienen  osan  

alkion ja alkioripustimen  yhteisestä  pituudesta.  

Kuva 4. Eri seuduilla syntyneiden  männynsiementen erilainen 

rakenne (
10/1  luonnollista  kokoa),  v.= valkuainen, sl.= sirkka  

lehdet, a. = alkio, ar. =  alkioripustin, k. kuori,  
m.  =  mikropyle.  

Metsärajamännyn  siemenissä tavataan kuitenkin useita muitakin 

anomalioja  kuin edellämainitut. Yhtä tällaista esittää kuvassa  5 oleva 

vasemmanpuolinen  piirros.  Siinä on alkio takaperoinen,  s. o. se  alkion 

pää,  jossa  sirkkalehdet  ovat,  on mikropylen  puolella  ja  juuripuoli  päin  

vastaisella. Tällaisesta tavallisesta poikkeavasta  asennosta johtuu,  

että  siemenen itäessä alkion sirkkalehdet tulevat siemenestä ensinnä 

Kuva 5. Metsärajaseudun männyn siementen 

rakenne. 
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ulos,  juuren jäädessä  valkuaisen ja  siemenkuoren sisään. Varsinaista 
tainta ei  tällaisesta  siemenestä voi  syntyä.  N?yt tutkituissa  siemenissä  

on tätä  epäsäännöllisyyttä  tavattu pääasiassa  vain Posion ja Kuusa  

mon alpinisten  metsärajojen  siemenissä,  tavallisesti I—s % :11a itänei  

den siementen luvusta. Hyvin  otaksuttavasti sattuu sitä kuitenkin 

etelämpänäkin;  m. m. nyt  idätetyissä  Keski-  ja Etelä-Suomen sieme  

nissä,  joiden  luku on 800 kpl,  on alkion sirkkalehtipuoli  tullut ensinnä 
siemenestä ulos 3  tapauksessa,  ja aikaisemmissakin  siemenidätyksissä  

on  samantapaisia  havaintoja  tehty. 

Pohjoisen  metsärajaseudun  männynsiemenen  vallitseva rakenne  oli 

ainakin vuonna  1920 sellainen  kuin kuvan 5 toinen piirros  osoittaa.  

Kuva 6. Eri seuduilla syntyneiden  kuusen  
siemeniten erilainen rakenne. (10/1  luonnolli  

sesta koosta.)  

Se on epäsäännöllinen  siinä suhteessa,  että alkioita, taikka oikeammin 

alkioaiheita on samassa  siemenessä useita (kuvassa  4). Nämä liittää 

toisiinsa lyhempi  taikka pitempi alkioripustin,  riippuen  siitä,  kuinka  

useita alkioita  on, ja  kuinka  pitkälle  ne  ovat  päässeet  kehittymään.  
Suurin nyt  tutkituissa  siemenissä  tavattu alkioluku  on ollut  7,  yleisin  

4,  joka  on ollut vallitsevana myöskin  niissä verrattain harvinaisissa  

tapauksissa,  joissa tämä anomalia on huomattu myöskin alpinisten  

mäntyrajojen (esim.  Riisitunturin)  siemenissä.  

Metsärajaseutujen  kuusensiemenissä ei ole  tavattu kahta viimeksi  

mainittua tapausta.  Useasti  eroavat kuitenkin  nämäkin siemenet suo  
tuisammissa olosuhteissa  kehittyneistä  siinä,  että  alkion juuripuoleen  

liittyy  verrattain  pitkä  alkioripustin  sekä siinä,  että siemenvalkuainen 

on heikommin kehittynyt.  Tämä käy  esiin myöskin kuvista 6 ja 7.  

Edellisessä  oleva vasemmanpuoleinen  piirros on tehty  hyvin kellitty  
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neestä eteläsuomalaisesta (Tenholan)  siemenestä (jossa  sirkkalehdet  

ovat vihertäviä)  ja keskimmäinen Rovaniemen siemenestä.  Viimemai  

nitussa on jonkunverran  alkioripustinta,  ja  valkuaisen ja kuoren vä-.  
lillä on kapea  välikkö. Tämä omituisuus on vielä selvempi  seuraa  

vassa  piirroksessa,  joka on tehty  Inarin pohjoisista  (livalojoen)  kuusi  

metsistä  saaduista siemenistä.  Alkio on kuitenkin  näissäkin ollut suh  

teellisen voimakas;  sellaiset pitkällä  ripustimella  varustetut alkiot  

kuin kuvassa siemenen alapuolella  esitetyt,  ovat  yleensä  harvinaisia. 

Sama havainto on tehty  myöskin  Enontekiön pohjoisimman  kuusi  

metsän  siemeniin nähden,  joista tyypillisiä  piirroksia  on kuvan  7 va-  

Kuva 7. Metsärajaseudun kuusen  
siemenen  rakenne. 

semmalla puolella.  Heikoimmista  Inarin siemenistä ovat  kaikista  huo  

noimmat sellaisia kuin tämän kuvan muut piirrokset  osoittavat;  alkio  

ripustin  voi silloin olla alkiota  pitempikin.  

Metsärajaseutujen  havupuunsiementen  omituinen rakenne voidaan 

selittää varsin luonnollisella tavalla, jos tarkastetaan suotuisissa  
oloissa syntyvän  siemenen kehitystä.  Erittäinkin  männynsiemeniin  

nähden saadaan tässä suhteessa valaisevia tietoja m.  m. Hofmeisterin  

(1851)  yksityiskohtaisista  tutkimuksista.  Männyllä,  jolla  kukkimis  

kesänä levinneet siitepölyhiukkaset  pysyvät  siemenaiheen sydämmen  

yläpäässä olevissa siitepölykuopissa  seuraavaan  kevääseen saakka,  jol  

loin vasta varsinainen hedelmöittäminen tapahtuu,  jakautuu syntynyt  

proembryo  neljään  soluriviin, joissa  kussakin  uloin solu  voi antaa alun 

alkiolle, joka  keskellä  olevien,  alkioripustimeksi  kehittyvien  solujen  

tunkemana työntyy  siemenvalkuaisen sisään  (vert.  myös  Strasburger,  

1913). Useampia  alkioita  tavataan samassa  siemenessä  normalisissa 
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oloissa  kuitenkin ainoastaan sen ensimmäisillä  kehitysasteilla.  Xiistä  

kehittyy  nim. ainoastaan yksi voimakkaasti,  toisten  vähitellen  surkas  

tuessa ja kuollessa. Tutkituissa  Keski-  ja Etelä-Suomen männynsie  

menissä ei  niistä  olekaan enää tavattu  jälkeäkään,  jotavastoin  muuta  

mat alpinisten ja suurin osa polaristen  mäntyrajojen  siemenistä  on 

tavallisimmin 4-alkioisia,  s.  o. puolikypsiä.  Puolikypsistä  normali  

sista  siemenistä  eroavat ne  kuitenkin siinä, että niissä  on useimmiten 

kaksi melkein yhtä  voimakasta alkiota ja kaksi hyvin  surkastunutta,  

jotavastoin  jälkimmäisissä  ainoastaan yksi  on  hyvin  varttunut. 

Kuten edellä on mainittu (s.  43),  on tutkituissa  Utsjoen  männyn  

siemenissä  tavattu yli  neljäkin  alkiota (korkeintaan  7). Tämä joh  

tunee nähtävästi siitä,  että proembryon  solukko  (kuten  Hofmeisterkin  

on huomannut joskus  käyvän)  on jakautunut  useampaan kuin  neljään  

erilliseen solurihmaan,  joiden  jokaisen  kärkeen on kehittynyt  alkion  

alku. Vähemmän todennäköinen on sitävastoin sellainen oletus,  että 

samassa  siemenaiheessa olisi tullut useampia  kuin yksi  munapesäke  

hedelmöitetyksi.  Jos näin kävisi,  voisi  samassa  männynsiemenessä  

olla alkioita  vieläpä  20:een asti. Männyllä  on nim. munapesäkkeiden  

luku samassa  siemenailieessa 3—5,  ja jos  näistä kaikki  hedelmöittyisi  

vät,  ja jokainen  esialkio  jakautuisi  neljään  osaan, tulisi alkioiden luku 

vaihtelemaan 12—20 kpl:seen. 

Kuusella ei  vastaavaa esialkion jakautumista  liene huomattu,  ja 

siitä johtunee  myöskin,  ettei sen siemeniin kehity  epäsuotuisissakaan  

oloissa useampia  alkioita. Sitäpaitsi  on sillä myöskin  ainoastaan 

kaksi  munapesäkettä  samassa  siemenaiheessa,  joten suuremman alkio  

luvun syntyminen  on tästäkin syystä  paljon  rajoitetumpi  kuin män  

nyllä. Lyhyen  kasvukauden ja epäsuotuisien  ilmastosuhteiden takia  

keskeytyykin  kuusensiemenen kehitys  vain sellaiselle  asteelle,  että  
alkion juuripäähän  jää enemmän alkioripustinta  kuin kypsiin  sie  

meniin. 

Metsärajaseutujen  havupuunsiementen  tuleentumattomuutta todis  

taa tavallaan näiden siementen heikko ja hidas itäväisyyskin.  Erit  
täinkin ne siemenet,  joissa  alkioripustin  ei ole varsin pitkä,  voivat  suo  

tuisissa oloissa itää suhteellisen hyvin (vert.  Riisitunturin  ja Naatik  

kavaaran männynsiemeniä  sekä  Inarin ja Enontekiön kuusensiemeniä)  
kunhan niillä on itämiseen riittävästi  aikaa. Nähtävästi jatkuu sie  

menten kypsymistä  vielä  karistuksen  jälkeenkin,  koskapa  niiden itäväi  

syys-  % myöhemmin on useasti  suurempi  kuin aikaisemmin sekä  niistä 

saatava taimiluku toisena vuotena suurempi  kuin ensimmäisenä. 

Syynä  siihen,  ettei  Riisitunturin  ja Naatikkavaaran siemenille saatu 

myöhemmin tämänsuuntaista tulosta,  on epäilemättä  johtunut  pää  
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asiassa siitä, että siemenet ovat ennen tätä idätystä  olleet  täydelli  

semmin kehittyneitä. Mitä taas sellaisiin siemeniin tulee, 

joissa on useita heikosti kehittyneitä  alkioita, on jotakuin  

kin varmaa, etteivät ne idä ainakaan pitemmän  aikaa kä  

pyjen keräyksen  jälkeen (vert.  Utsjoen  siemeniä yleensä).  Vii  

memainitun huomautuksen tekoon on tämän tutkimuksen yhtey  

dessä saatu aihetta siitä  syystä,  että parilla  pienemmällä  siemenerällä,  

jotka  metsänhoitaja  Wirkkula oli saanut itse  loka- ja marraskuulla 

1919 keräämistään kävyistä,  oli itäväisyysprosentti  moninverroin suu  

rempi  kuin myöhemmin. Käpyjä  otti hän Polmakjoella  ja  Tsuogga  

järvellä  kasvavista  männyistä  sekä  karisti  niistä siemenet  20—30  ° 

lämmössä (keittiön  hyllyllä)  joulukuun  alussa. Heti tämän jälkeen  
siemeniä idättäessään sai hän lokakuulla kerättyjen  Polmakjoen  sie  

menten itäväisyydeksi  27  % ja marraskuulla kerättyjen  33 % sekä 

Tsuoggajärven  25  %. Siementen runsaan  homehtumisen takia täytyi 
kokeilu  keskeyttää  jo kolmannella viikolla,  joten tulos on nähtävästi 

tuntuvasti pienempi  kuin mitä se  esim. Jacobsenin aparatia  käytet  
täessä  olisi  ollut.  

Tätä omituista  seikkaa selitettäessä  on epäilemättä  huomio kiin  

nitettävä myöskin  siihen,  että siemenelliset kävyt  tulivat  olemaan n. 
kuukauden ajan  lämpöisessä  huoneessa,  jossa  siementen tuleentuminen 

voi jatkua,  erittäinkin, kun kävyt  olivat  kerätyt  niin aikaisin,  että 

suurempaa keskeytystä  siementen kehityksessä  pakkasilmojenkaan  

vaikutuksesta tuskin oli ehtinyt  tapahtua.  Näin ollen voisi ajatella, 

että männynkäpyjen  aikaisella  keräyksellä  ja käpyjen  säilyttämisellä  

tämän jälkeen kohtalaisessa lämmössä voisi metsärajaseuduilla  olla 

käytännöllinenkin  merkitys.  Tämän lopullista  toteamista varten tar  

vitsee kuitenkin tehdä suurempi  määrä lisäkokeita. Näiden yhtey  
dessä voitaisiin käyttää  myöskin  alhaisempaa  ja  korkeampaa  karistus  

lämpöä.  sillä mahdollista on,  että keskenkypsyneen  siemenen alkiot 

eivät  siedä niin korkeaa  lämpötilaa kuin normalisen. 
Tässä yhteydessä  on myöskin  mainittava,  että  tohtori Renvallkin  

on,  kysymyksen  ollessa polaristen  metsärajaseutujen  männynsiementen  

itäväisyyden  säilymisestä,  ilmoittanut tehneensä idätyskokeiden  avulla  

sen havainnon,  että tällaisten siementen itäväisyys  laskee hyvin  

nopeasti. 

Sen  perusteella,  mitä männynsiementen  itäväisyydestä  ja sen  säi  

lymisestä  tiedetään aikaisempien  ja nyt tehtyjen  havaintojen  perus  

teella,  on hyvin  todennäköistä,  että tavallisina „siemenvuosina"  Suo  
men maantieteelliseltä alueelta saatavat männynsiemenet  voidaan laa  

tuunsa  nähden jakaa  seuraavaan  kolmeen  luokkan:  1. Pohjois-Suomen  
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keskiosan eteläpuolella  olevien tasankoseutujen  siemeniin,  joiden itä  

väisyys  useimmiten on suurimmillaan heti karistuksen  jälkeen, las  

kien siitä  vuosi vuodelta siemenien tullessa vanhemmiksi. 2. Alpinis  

ten metsärajojen  sekä  Pohjoissuomen  keskiosan  pohjoispuolen  sieme  

niin, joissa  itäväisyys  voi kohota ainakin ensimmäisen  vuoden aikana 

käpyjen  keräyksen  jälkeen. 3. Varsinaisten polaristen  metsärajojen  

siemeniin,  joiden itäväisyys  on aivan pieni  ja vähenee sitä mukaa,  

kuta vanhemmiksi siemenet tulevat. Rakenteensa puolesta  eroavat 
näiden eri  luokkien siemenet toisistaan  siten, että  ensimmäiset ovat  

normalisesti  kehittyneitä,  toiset keskenkasvuisia  siinä  suhteessa,  että 
niissä siementen alkion  juuripäässä  on pitkähkö  alkioripustin  sekä  kol  

mannet puolikypsiä.  jota todistaa niiden monialkiollisuus taikka yksi  

nään  esiintyvien  alkioiden heikkous (ja  alkioripustimen  pituus). Mitä 
kuusensiemeniin tulee,  voidaan niistä erottaa luokat 1 ja 2. 

Edellä  on mainittu,  että pohjoisista  männynsiemenistä  ovat  osoit  

tautuneet kaikista  heikommiksi ne,  joiden  kuoren väri on valkea tai 
harmaa (s.  38).  Sama seikka  koskee  myöskin  alpinisten  metsärajojen 

siemeniä. Niistä  onkin suhteellisesti  suurin  osa  onttoja  taikka puoli  

tyhjiä  (vert.  Kairamo, 1890), joten valikoimatta otetuille valkoisille  
siemenille saadaan pienempi  itäväisyysprosentti  kuin samalla  tavalla 
erotetuille tummille. Seuraavat luvut osoittavat,  että  tämä sääntö 

soveltuu myöskin  etelämpänä  saaduille vuoden 1920 männynsieme  

nille.  

Sama seikka huomataan myöskin  vastaavista 1000 siemenen 

painoa ja  siementen itäväisyyttä  osoittavista  luvuista. Näistä edelli  

siin  verrattaessa  on kuitenkin otettava huomioon, että siemenet ovat 

näitä tutkimuksia varten olleet valikoituja.  

Näiden tulosten perusteella  ei luonnollisesti voida tehdä sitä  johto  

päätöstä,  että kaikki  vaaleat  männynsiemenet  olisivat  huonompia  kuin 

tummemmat. Kuten m.  m. Cannelin (1900)  on  todennut,  voivat  edelli  

set  päinvastoin  olla  painavampiakin  ja paremmin itäviä  kuin jälkim  

Siementen kotipaikka Siemenistä % Tyhjiä siemeniä % 
mustia kirjavia valkeita mustista  kirjavista  valkeista 

Kuivaniemi  57.5 26.5 I6.0 3 5 62 

.Laitila  56.5 31.0 12.5 4 20 82 

Lohtaja   59.0 35.5 0.5 0 2 18 

Siementen kotipaikka 1000 siemenen  paino, gr Itäväisyys- % 
mustien kirjavien valkeiden mustien kirjavien valkeiden 

Kuivaniemi 
....

 5.40 5.56 4.25 81 83 62  

Laitila  6.15 5.55 3.90 87 78 45 

Lohtaja  5.68 5.52 4.65 91 82 71 
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maiset. Puun yksilöominaisuuksista,  kasvupaikasta  ja elinvoimasta 

tietysti  pääasiassa  riippuu,  tuottaako se  suhteellisen pientä  tai suurta 

sekä huonosti taikka hyvästi  itävää siementä,  olipa sen  siementen val  
litseva väri  mikä tahansa. Mutta jos  saman puun siemenissä  on tum  

mien siementen joukossa valkeita,  ovat  viimemainitut suurimmaksi 

osaksi  heikkoja taikka aivan onttoja. (Tässä  yhteydessä  voidaan vii  

tata  useihin tutkimuksiin, viimeisistä  m. m.Pittauer, 1914.) 

Pohjoisten  ja suurempien  korkeuksien  liavupuunsiementen  heik  

koutta osoittaa tavallaan sekin,  että  niistä syntyneissä  taimissa  on 

vähemmän sirkkalehtiä kuin niissä, jotka  ovat syntyneet  eteläisem  

mistä siemenistä (vert.  m.  m. Kairamo, 1890). Harvoissa  tapauksissa  

lienee sirkkalehtien luku kuitenkaan huomattu niin pieneksi  kuin Riisi  

tunturin laen pienimpien  aukenemattomien käpyjen  (111  b-)  siemenistä 

saaduissa. 25 tutkitusta taimesta oli nim. 3-sirkkalehtisiä  48 %, 

4-lehtigiä  samoin 48 % ja 5-lehtisiä 4 %. Naatikkavaaran laen keski  

kokoisten  käpyjen  karistettaessa  irtautuneista siemenistä syntyneet  
taimet erosivat näistä verrattain tuntuvasti. 40 taimesta oli  niistä 

3-lehtisiä 5. 0 %, 4-lehtisiä 52.5 %, 5-lehtisiä 27.5 % ja 6-lehtisiä 

15.0 %
0 .

 

Kaikki  edellisessä  esitetyt  yksityiskohtaisetkin  tutkimukset  tuke  

vat aikaisemmin mainittua käsitystä, että  männyn  suvullinen uudista  

misraja on tavallisina siemenvuosina sen polarisilla puu- ja metsä  

rajoillakin  vastaavia  empirisiä  rajoja  etelämpänä.  Ainoastaan erityi  

semmin suotuisan vuoden (riittävän  pitkän  kasvukauden)  sattuessa 

voi männynsiemen  kypsyä.  Kun tällaisia  tapauksia,  joista samalla 

myöskin  on ollut seurauksena männyn  uudistuminen, on sattunut 
viime vuosisatojen  aikana  vain keskimäärin yksi sadassa vuodessa,  ja 

metsärajamännyistä  n. 75 % on Renvallin (1919)  mukaan menettä  

nyt  uudistamiskyvyn  kokonaankin,  voidaan männyn  varsinainen uu  

distamisraja  Suomen-Lapissa  asettaa kulkemaan  vasta Pohjois-Inarin  

kautta,  Waskajoen  laakson ja Inarijärven  pohjoispuolen  seuduilla,  

joissa  männyllä  on uudistumisvuosia paljon  useammin eli n.  10—20 

vuoden väliajoilla.  

Ainakin Suomen eteläisimmillä  alpinisilla  metsärajoilla  sitävas  

toin kypsyy  männynsiemen  käyttökelpoiseksi  useimpina  siemenvuo  

sina  vielä tämän puulajin  puurajalle  asti. Siemenen itäväisyys  onkin 

verrattain lyhyiden väliaikojen jälkeen  niin hyvä,  ettei puiden  em  

pirisen  rajan voida katsoa  saavuttaneen sen teoretista rationalista 

rajaa.  
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2072 21 
7 

Kuuseen nähden on suhde  toinen;  sen suvullinen  uudistamisraja  

yhtyy  ainakin sen polariseen  metsärajaan,  ja samaten on edellinen 

sen eteläisimmilläkin  alpinisilla  rajoilla  vastaavan puurajan  alapuo  
lella.  

Koivun  alpininen  puuraja  ja  suvullinen uudistamisraja  yhtyvät  
nähtävästi kaikkialla  Suomessa. Eteläisillä  rajoilla  voidaan jälkim  

mäisen otaksua menevän  edellisen yläpuolellekin. 

Suomen metsärajojen  luonne.  

Suomen metsärajojen  luonteen selville  saamista varten on kuvaan 

2 merkitty  metsärajojen  likimääräisten korkeusviivojen  ohella myös  

kin niiden isotermien kulkusuunta, joista metsärajojen katsotaan 
useimmiten  pääasiassa  riippuvan.  Näiksi  isotermeiksi  on tässä otettu 

-j- 10.5° C  heinäkuun isotermi sekä + 8.5° C  kesä-,  heinä- ja elokuun 

keskimääräinen isotermi. Kun Suomen varsinaisissa  vuoristoissa ei 

toistaiseksi  ole  tehty lämpötilahavaintoja,  ja sellaisia  alankoseutujen  
kin  meteorologisia  havaintoasemia,  joiden tuloksia  tässä yhteydessä  

voidaan apuna käyttää,  on vain aniharvoja,  jäävät  kuitenkin  kaikki  

tällaiset  teoretiset isotermimääräykset  vallan epämääräisiksi  ja epäi  

lemättä virheellisiksikin.  Ne havaintopaikat,  jotka  tällaisissa  tapauk  

sissa,  havaintotulosten luotettavaisuuteen nähden,  voivat  tulla kysy  

mykseen,  luetellaan taulukossa 7, josta myöskin  nähdään havainto  
asemien sijoitus  ja korkeus  merenpinnasta.  Useampien  näiden seutu  

jen heinäkuun sekä kesä-,  heinä- ja elokuun keskilämpötilan  poikkea  

vaisuus mainituista -j- 10.5 ja -f- 8.5 asteesta nähdään taulukosta  8,  

johon  myöskin  on otettu ne teoretiset korkeudet,  joihin  metsärajojen  

tulisi kullakin paikkakunnalla  kohota,  jos nämä minimilämpötilat  

yksistään  määräisivät  metsärajojen aseman. Näin saatuihin lukuihin 

nähden jotka ovat lasketut  niinhyvin  gradientia  0.6°  kuin o.B°  

käyttämällä  -  voi  olla mielenkiintoista,  että ne ovat tulleet jotakuin  

kin  yhtä  suuriksi,  perustuivatpa  ne ainoastaan heinäkuun taikka ke  

sän  keskilämpötiloihin.  Niinhyvin  absolutisesti  kuin relativisestikin  

suurin on ero  näiden korkeuksien  välillä Sydvarangerin  kohdalla. 
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Taulu

 
7.

 
Suomen

 metsärajaseutujen läheiset meteorologiset havaintoasemat 
sekä

 
niitä

 
vastaavat,

 
ajanjaksolle

 
1886

—1915

 
redusoidut
 

ja
 samalle vuorokausikeskiluvulle oikaistut 

lämpötilojen

 
keskiluvut.

 
Paikka  

Paikan  

Vuo- den  keski-  lämpö-  tila 
°C

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII  

IX  

X 

XI 

XII  

korkeus  

merenpin-  

nasta, m 

leve- ysaste  

pituus-  aste  

kuukauden
 keskilämpötila 

°C

 

1 

2 

3 

4 

6 

6  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Sydvaranger   

8 

69° 
55' 

+ 
5°

 

— 0.6  

— 10.7 

— 11.2 

— 7.8  

— 1.8  

3.2  

7.9 

11.6 

10.5 

6.5  

0.1  

— 5.8  

— 9.4  

Inari  

149  

69° 
5'

 

+
 2° 

10'

 

— 1.9  

— 13.S 

— 13.1 

— lO.o  

— 3.7  

2.3 

8.4  

12.2 

10.1 

5.5 

— 1.2  

— 8.1  

— 12.2 

Kaaresuvanto  

332  

08° 
30'  

V 

0 

CO  

01 

1 

— 2.7  

— 14.5 

— 14.5 

— 11.4 

— 4.5 

2.0  

8.6 

11.9 

9.7 

4.5 

— 2.7  

— 9.2  

— 12.6 

Sodankylä  

181 

67° 
25' 
+
 1° 

40'

 

— 1.6  

— 14.0 

— 13.9 

— 9.8  

— 2.5  

3.7 

9.9  

13.2 

10.5 

5.2  

— 1.5 

— 7.9 

— 12.4 

Kuusamo  

256  

65° 
55'  
+

 4° 
15'

 

— 1.0  

— 12.6 

—13.0  

— 9.2  

— 2.8  

3.6 

9.9 

13.3 

10.8 

5.7  

— 0.5  

— 6.7  

— 11.2 

Haaparanta  

9 

65° 
50'  

1 

S 

O* 
O 

0.7  

— 10.8  

— 11.6 

— 8.0  

— 1.8 

4.2 

11.7 

15.1 

12.7 

7.7 

1.3 

— 4.3  

— 
8.9

 

Oulu  

10 

65° 
0'

 

+
 0° 

30'

 

0.8  

— 9.4  

— 10.4 

— 0.6  

0.1  

5.8  

12.1 

15.4 

13.2 

7.9  

2.1  

— 3.4  

— 7.8  

Puolanka  

140 

64° 
50'  
+
 2° 

45'

 

0.0  

— 12.4 

— 12.7 

— 8.4  

—
 0.5  

5.4  

11.9 

14.7 

12.0 

6.6  

0.3  

— 5.9  

— 10.9 

Kajaani  

146 

64° 
12' 
+

 2° 
50'

 

0.9  

— 10.4 

— 11.1 

- 
7.1

 

— 0.3  

5.6 

11.7 

14.7 

12.0 

7.1 

1.6 

— 4.1  

— 8.8  
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Taulu 8. Heinäkuun sekä kesä-, heinä- ja elokuun keskilämpötilojen  

perusteella  laskettujen  teoretisten metsärajojen  korkeus  merenpinnasta.  

E W 
3 S. 

C: S: 

2. 7? 

+ *  a 

= §■  
01  . ® 

CC  

E 
O ' 

Kesä-,  heinä- ja 
elokuun keski-  

lämpötila on  

Teoretinen metsärajan korkeus, m, 
laskettuna 

Paikka 

•yli  

-f 8.5° 

heinäkuun keski-  

lämpötilan perus-  
teella ja käyttäen 

gradientia 

kesä-  elokuun 

keskilämpötilan 
perusteella  ja 

käyttäen  gradi- 
entia 

0.6° 0.8° 0.6° 0.8° 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 lO.o 1.5 190 150 260 200  

Inari  1.7 10.2 1.7 430 360 430 360  

Kaaresuvanto  1.4 10.1 1.6 565 510 600  530  

Sodankylä   2.7 11.2 2.7 630  520 630  520  

Kuusamo   2.8 11.3 2.8 725  605  725  605  

Puolanka   4.2 12.9 4.4 840 665  875 690  

Kajaani  4.2 12.8 4.3 845 670  860 685  
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Kysymyksessäolevien  met.siira,jaseutujen sademäärien suuruuden ja  

jakautumisen  selvittämiseksi  mainitaan seuraavassa  muutamia Meteo  

rologiselta  Keskuslaitokselta  saatuja  tietoja Pohjois-Suomen  keski  
määräisistä sademääristä vuosien 1886 ja 1915 välisenä aikana. 

Talvikaudeksi on tässä laskettu  kuukaudet joulu—helmikuu,  kevät  
kaudeksi maalis—toukokuu,  kesäkaudeksi  kesä—elokuu ja syyskau  

deksi  syys—marraskuu.  

Nämäkään luvut eivät  kuitenkaan monessakaan tapauksessa  vas  

taa niitä olosuhteita,  jotka vallitsevat  havaintoasemien läheisimmillä  

metsärajoilla.  Aikaisemmin (1920,  4) on osoitettu,  että vuoden sade  

määrät kohoavat yleensä  maisemien korkeuksien  suuretessa,  niin, 

että  ainakin muutamat Suomen eteläisimmistä  metsärajoista  sijaitse  

vat maan saderikkaimmissa  seuduissa,  joissa  vuoden sademäärä voi  

nee olla  700 ja 800 mm välillä, jakautuen  vuoden talvi- ja kesäpuo  

liskoille  siten, että lumena tuleva osa tekee n. 40 % eli  enemmän 

kuin maan muissa osissa.  Meteorologisen  Keskuslaitoksen  tilasto on 

kuitenkin tässäkin yhteydessä  mielenkiintoinen siinä suhteessa,  että 

se osoittaa sademäärien verrattain säännöllistä kohoamista  Utsjoelta  

eteläänpäin. Suhteellisesti ratkaisevimmin vaikuttaa kasvillisuuden  

erilaiseen kehitykseen  se ero,  joka on eri  paikkakuntien  välillä, jos 

vertailu tehdään kevään absolutisiin sademääriin nähden. Utsjoella  

on nim. viimemainittu  sademäärä ainoastaan 57,  Muonioniskassa 58,  

Enontekiöllä 61,  Sodankylässä  67—79,  Kuolajärvellä  74, Kuusamossa 

89, Taivalkoskella 85  ja Puolangalla  97 mm.  

Mitä Suomen eteläisimpiin  alpinisiin  metsärajoihin  tulee, osoit  

tavat kuva 2 sekä edelläolevat sademäärien jakautumista  osoittavat  

luvut,  etteivät  nämä rajat  voi  olla  ainakaan yksinomaan  lämpösuh  

teista ja sademäärien erosta johtuvia  ilmastollisia  rajoja,  sillä  ne jää  

Havaintoasema Vuoden sademäärä Edellisestä tulee eri vuodenaikojen  osalle % 

mm Talven  Kevään  Kesän Syksyn  

Utsjoki   402 16.7 14.2 40.3 28.8 

Inari, Tuule  481 ' 15.6 17.2 41.2 26.o 

„ , Kyrö   435 15.o 17.9 40.2 26.9 

Enontekiö  421 16.2 14.5 42.5 26.8 

Muonioniska  401 17.2 14.5 43.i 25.2  

Kittilä  468 15.6 18.6 38.9 26.9 

Sodankylä,  kirkonkylä.  .  449  15.8 17.6 39.9 26.7 

„ ,  Mutenia .... 380 16.6 17.6 41.3 24.5 

Kuolajärvi   451 16.o 17.1 41.o 25.9 

Kuusamo  527 15.2 16.9 40.4 27.5 

Taivalkoski   531 16.6 16.0 35.8 31.6 

Puolanka  562 18.5 17.3 33.6 30.6 
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vät  200—300 m mainittuja  ratkaiseviksi  otaksuttuja  isotermejä alem  

maksi. Sitävastoin  viimemainitut ja n. 67 leveysasteesta  pohjoiseen  

pain  sijaitsevat  metsärajat  ainakin suurin piirtein yhtyvät  taikka  

kulkevat  ainakin pääpiirteissä  yhdensuuntaisesti.  Eteläisimpien  ra  

jojen  suhteellisen  alhaisuuden ohella todistavat niiden erikoista  luon  

netta kaikkien  puulajien  rajojen  yhtyminen  (s.  10) sekä männyn  ja 

koivun suvullisen uudistamisrajan  kohoaminen niiden puurajan  ylä  

puolelle. Xe  ovat kaikki  ominaisuuksia,  jotka  voidaan tavata  kul  

turin,  esim. hakkuiden taikka kulojen  aikaansaamissa metsärajoissa.  

Niissä on metsän ja aukean tunturin välinen raja  jyrkkä  ja kaik  

kien puulajien  esiintyminen  päättyy  samaan, hävitykseltä  säilynee  

seen kohtaan. Samaten voi tällaisella  metsärajalla  puulajien  suvulli  

nen uudistuminen olla tyydyttävän  hyvä,  varsinkin jos  hävitystä  ei 

edelleen jatku. Kulturin aikaansaamia eivät  nämä rajat  kuitenkaan 

ole, siitä huolimatta,  etteivät  niitä vastaavat seudut ole voineet ko  

konaan säilyä niiden vaikutuksilta. Tuoreiden metsätyyppien  ja 

kuusimetsien yleisyyden  takia ovat  kuitenkin kulotkin  täällä olleet 

paljon  harvinaisempia  kuin pohjoisemmilla  alpinisilla  ja polarisilla  

rajoilla. Suomen eteläisimpiä  alpinisia  metsärajoja  on kyllä  pidet  

tävä etupäässä ilmastollisina,  mutta ei  pääasiassa  lämpösuhteista,  

vaan  muista ilmaston erikoisuuksista  johtuvina. Tärkein näistä sei  

koista  on, kuten aikaisemmin (1920, 4) on osoitettu,  lumituho,  jonka  

hävitys monessa suhteessa muistuttaa kulturin,  erittäinkin hakkuiden 

seurausta (vert.  kuv.  4, 5 ja 6).  Siitä johtuu näiden metsärajojen  
alhaisuus  ja  omituinen puulajikokoomus  sekä välillisesti  myöskin  
metsärajamännyn  ja -koivun suhteellisen hyvä  suvullinen uudistumi  

nen. Kuten kuivat  kangastyypit  ovat  Ruotsin-Lapissa  ehkäisseet  

kuusen levenemistä pohjoisemmaksi  (Fries,  1913) ja siten vaikutta  

neet havupuiden polaristen  metsärajojen esiintymissuhteisiin,  ovat 

männylle  sopimattomat  tuoreet kangasmetsätyypit,  erittäinkin  paksu  
sammal tyypit,  jotka  leveinä vyöhykkeinä  ympäröivät  useimpia Suo  

men eteläisimpiä  tuntureita (1920, 8),  edistäneet kuusen pääsemistä  
vallitsevaksi näiden seutujen alpinisilla  metsärajoilla. Tällaisten 

metsätyyppien  syntyminen  riippuu  myöskin  etupäässä  ilmastosuh  

teista, joten nämä metsärajat  tässäkin suhteessa ovat ilmastollisia  

rajoja. Aivan metsä- ja puurajoilla  muuttuvat metsätyypit  usein 

kuivemmiksi  (vert. Kujala,  1921), ja siitä  syystä  tavataankin siellä  
useasti mäntyä  suhteellisesti enemmän  kuin alempana. 

Ilman metsärajoilla  toimitettavia  tarkkoja  meteorologisia  havain  

toja on vaikeata ratkaista,  missä määrässä  kysymyksessäolevien  seu  

tujen  muutamissa suhteissa  merellinen ilmasto on sellaisenaan syynä  
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niihin omituisuuksiin,  joista edellä on ollut  kysymys.  ,Varsin  luon  
nolliselta kuitenkin  näyttää, ettei tämä seikka  voi olla yksin  määrää  

vänä. Missään tapauksessa  ei  ole unohdettava esim. sitä, että nämä  
tunturiseudut rajoittuvat  etelässä ja  lännessä suhteellisesti  alaviin 

seutuihin,  joten kaikkien  ilmastotekijäin  vaikutus tämän kautta  voi 

tulla paljon  tuntuvammaksi kuin  muualla,  m.m. pohjoisempana  (vert.  

Norrlin, 1910).  

Suomen eteläisempien  tunturiseutujen  aikaisemmasta puulaji  
kokoomuksesta  saadaan havainnollinen käsitys  niistä soiden eri tur  

vekerrosten siitepölytutkimuksista,  joita tohtori  Auer on toimitta  

nut. Ennakkotuloksina on hän näistä mielenkiintoisista tutkimuk  

sista jättänyt tässä yhteydessä  julkaistaviksi  kuvat  7, 8, 9  ja 10,  

joista nähdään eri puulajien suhteellinen siitepölyrikkaus  eri syvissä  

ja eri korkeuksilla  sijaitsevissa  soissa. Tähän tutkimukseen nähden 

ovat  tulokset huomioonotettavia siinä suhteessa,  että ne  osoittavat 

kuusen yleisyyden  lisääntyneen  näissä tunturiseuduissa viime aikoi  

hin asti sekä sen, ettei täälläkään ole  ollut jääkauden  jälkeen eri  

tyistä koivuvaihetta, jolloin koivu olisi ollut seudun yksinomainen  

puulaji.  Koivua yleisemmäksi  on verrattain lyhyen  ajan  sisään tul  

lut mänty, joka  on  pysynyt  ehdottomasti vallitsevana  puuna suurim  

man osan jääkauden  jälkeistä  (näillä seuduilla ehkä n.  7500 vuotta 

kestänyttä)  aikakautta. Epäilemättä  eivät  tällaiset  siitepölyrunsaus  

määräykset  kuitenkaan anna aina  täysin  oikeaa kuvaa eri puulajien  

esiintymissuhteista.  Tämä johtunee siitä, etteivät  kaikki  puulajit  
muodosta samassa suhteessa siitepölyä,  vaan  m.m. mänty  suhteelli  

sesti enemmän kuin kuusi. Siten voitaisiin selittää se omituisuus,  

että männyn siitepölyviiva  kulkee  kuvissa  7 ja 8  suon pintaosissakin  

kuusen vastaavan viivan ulkopuolella,  siitä huolimatta, että  viime  

mainittu puulaji  on kysymyksessäolevien  soiden lähettyvillä ollut  

ainakin jonkun ajan  vallitsevana. Kuvat 9 ja 10 edustavat näiden 

seutujen  tunturisoita,  n.s. rinnesoita,  joissa mutakerros on suhteelli  

sen  ohut. Pääpiirteissä  esiintyvät  niissäkin samat seikat kuin edellä  
mainituissa tunturien liepeitä  vastaavissa  soissa.  

Pohjoisempana,  kuten Pohjois-Kuolajärvellä.  Sodankylässä  ja 

Etelä-Inarissa,  olevat alpiniset  metsärajat  ovat epäilemättä  paljon  

tyypillisempiä  ilmastollisia  metsärajoja  kuin ne,  joista edellä on ol  

lut  kysymys.  Kuten mainittiin, yhtyvät  metsärajoja  ja kysymyk  
sessäolevia isotermejä  vastaavat viivat kuvan 2 mukaan siellä aina  

kin  pääpiirteissä,  ja sitäpaitsi  muodostavat koivu-  ja havupuut  useim  
miten omat verrattain selvät  rajansa.  Todellisia  ilmastollisia rajoja  

on siellä raivonneiden lukuisien  kulojen  takia kuitenkin hyvinkin  
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Eri  puulajien  esiintymissuhteet  jääkauden  jälkeen  Suomen ete  

läisimmissä  tunturiseuduissa,  määrättyinä  soiden turvekerrosten siite  

pölyrikkauden  perusteella.  (/Tohtori V.  Auerin mukaan.)  

Tunturien liepeiden  soissa.  

Kuva 7. Soilunsuo Riisi  

tunturin alla, Posion  pitäjä.  

Kuva 8. Hietasuo Sieppitunturin  

itäpuolella, Kuolajärven pitäjä.  

Tunturien rinnesoissa.  

Kuva  9. Kouvervaaran rinne,  

Kuusamon pitäjä.  
Kuva 10. Kouvervaaran rinne, 

Kuusamon pitäjä.  
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vaikea löytää. Kaikkialla tapaa  todisteita ainakin vanhoista,  useim  

miten metsärajoillekin  asti ulottuneista metsäpaloista,  eivätkä  parin  

viime vuosisadankaan kuluessa kulojen  hävittämiksi  joutuneet  alpi  
niset rajametsät  ole harvinaisia. Etupäässä  tästä syystä, sekä  eda  

fisten seikkojen  takia,  vaihtelevatkin näiden seutujen metsärajakor  
keudet sekä puulajien  esiintymissuhteet  verrattain paljon. Tästä  

huolimatta esiintyy  täällä tunturin absolutisen korkeuden vaikutus 

metsärajaan  verrattain  selvästi;  matalammalla tunturilla on raja  

alempana,  korkeammalla ylempänä.  

Myöskin  Suomen polariset  metsä- ja puurajat  ovat,  kuten aikai  

semmin on mainittu, sekä klimatisia että kulturin aiheuttamia. Tämä 

koskee erittäinkin männyn  rajoja,  joiden tyypillistä  ilmastollista  

luonnetta parhaiten  todistaa männyn  edullisimmissakin  tapauksissa  
erittäin heikko ja rajoitettu  uudistuminen, joka vuorostaan johtuu  

pääasiassa  puiden huonoudesta,  johon on syynä  kasvukau  

den riittämätön pituus  ja lämpösuhteiden  alhaisuus. Kuten taulusta 
8 huomataan,  on kolmen kesäkuukauden keskilämpötila  Inarissa  

(Tuulessa)  ainoastaan -(- 10.2° eli  lähelle sitä  minimimäärää,  jonka  

Hagem, Wibeck  ja  Barth pitävät  itävien  männynsiementen  kehitty  

misen edellytyksenä  (s.  17). Tältä havaintoasemalta pohjoiseen  käy  
vät ilmastosuhteet vieläkin epäedullisemmiksi.  Tästä ovat  selvim  

pänä todistuksena tästä lähtien moninverroin harvinaisemmiksi  tule  

vat männyn  todelliset siemenvuodet. Männyn  polarinen  metsäraja  
alue ei kuitenkaan ole  ainoastaan kasvukauden lyhyyteen  ja epäedul  

lisiin lämpösuhteisiin  nähden huonommassa asemassa  kuin sen etelä  

puoliset  seudut,  vaan muodostaa se  samalla myöskin  erityisen  tuuli  

alueen, jossa etupäässä  pohjoisesta  tulevat tuulet ja myrskyt  ovat 

erittäin yleisiä.  Viimemainittujen  sekä  näiden seutujen  männylle omi  
naisen pintajuuriston  (kuva  11) takia kaatuu metsärajamännyistä  suu  
ret  määrät. Hyvin  otaksuttavaa on,  että tämä juuristomuodon  omitui  

suus, joka esiintyy  tyypillisenä  kaikilla  kasvupaikoilla,  johtuu  pai  

kallisista  ilmastosuhteista. Toisena seurauksena seudun yleisistä  poh  

joistuulista  on  mäntyjen  kituvaisuus  ja kelottuminen,  kuten Renvall 

(1919)  on tutkimuksiensa yhteydessä  todennut. Kuta harvemmassa  

männyt  kasvavat,  sitä  selvemmin esiintyy  niissä  tuulen vaikutus;  

ensin  kuivuvat  neulaset puun pohjoispuolelta  ja  vähitellen muualtakin. 

Samalla pienenee  puiden  kyky  muodostaa käpyjä  ja erittäinkin itäviä 
siemeniä. Renvallin tarkkojen  tutkimusten mukaan on esim.  Uts  

ja Kevojoen  laaksossa  olevasta  n. 320,000  yli  150-vuotisesta männystä  

n. 75 % sellaisia,  joiden  uudistumiskyky  on tästä syystä  kokonaan 

loppunut.  Kun nämä puut  kasvavat  hyvin  hajallaan,  vastaa  niiden 



57 

2072—21 

kasvualue suhteellisesti  vieläkin laajempaa  osaa männyn  vastaavasta  

esiintymisalueesta.  Näin onkin tutkitusta  n. 15,000 ha  laajasta  män  

tyseudusta  ainoastaan n.  6  % sellaista metsää kasvavaa,  että  sille  voi  

daan odottaa todellisen metsärajasiemenvuoden  sattuessa nousevan  

uutta taimistoa. Muuta osaa  (n. 94 % koko  alasta)  ei voida pitää  

jatkuvasti  mäntyä  kasvavana muuten kuin keinotekoisin menette  

lyin. (Yert.  kuvaa 12.) 

Männyn  polaristen  rajojen  ilmastollinen luonne ei  ilmene kuiten  
kaan ainoastaan tämän puulajin  erittäin  heikossa  generativisessa  vaan 

myöskin vegetativisessa  toiminnassa. Männyn  kasvu  on äärimmäisen 
li  idas_  varsinkin  ensimmäisten vuosikymmenien  aikana, ja  tällä ikäkau  
dellaan voikin  se  joutua  helposti  monien tuhojen  alaiseksi.  Parhaiten 

menestyykin  taimisto  vanhemman metsän suojaamana  (kuva  13). Epäi  
lemättä ei männyn kasvullinen  menestyminen  ole kuitenkaan ilmasto  

syiden  takia välttämättömästi niin uhattu kuin sen kyky  muodostaa 

itävää siementä. Tätä  todistaa tavallaan sekin,  että etelämpääkin  tuo  

dusta männynsiemenestä  syntyneet  taimet voivat  näissäkin seuduissa 

menestyä  epäsuotuisissakin  oloissa  ainakin vuosikymmenen  ajan.  (Yert. 

kuvaa 14.) Yksi  tavallisista  ankarampi  vuosi  voi kuitenkin tehdä lo  

pun  tällaisesta taimistosta. Ilmastosyiden  takia  on vanhempienkin  

mäntyjen  kasvu  hidas ja niiden latvus  useimmiten moneen osaan haa  

rautunut. Erittäinkin männyn  polarisella  puurajalla  on tällainen mo  

nilatvaisuus (latvojen  luku voi toisinaan nousta kymmeniin)  varsin  

yleinen  (kuva  15). Erittäin  suuri  onkin ero  näiden ja  Inarijärven  itä  

puolen  parhaimpien  mäntymetsien  välillä,  joissa  erittäin  kaunismuotois  

ten puiden  pituus  voi  toisinaan olla  lähes 20:kin m. (Yert. kuva 16.) 

Männyn  nykyiset  polariset  rajat  Suomessa ovat kuitenkin jota  

kuinkin poikkeuksetta  lähinnä kulturirajoja.  Kuten Kairamo (1890),  

Sandberg  (1898)  ja Renvall  (1919)  ovat osoittaneet, ovat  nim. kulot,  
hakkuut ja  porojen  laiduntaminen syynä  siihen,  että  niinhyvin  männyn 

polarinen  puu- kuin metsärajakin  ovat  todistettavasti  etelämpänä  kuin 

missä ne  yksistään  paikallisten  luontosuhteiden perusteella  olisivat. 

Niin on männyn  metsäraja  vielä  miesmuistiin  vetäytynyt  monin pai  

koin useita kilometrejä,  vieläpä  kymmeniäkin,  eteläänpäin.  Näin on 

käynyt  m.  m.  Vetsikkojoella,  jonka  laaksossa 50—100 vuotta sitten oli 

mäntymetsiä,  mutta nyt  tavattanee vain 3 puuta,  Näätämöjoen  suun 

puolessa,  jossa  männyn  puuraja  on joen  suulta siirtynyt  Suomen rajan  

sisään,  sekä  Polmakjoella,  jossa  muutamia vuosikymmeniä  sitten tava  

tusta mäntymetsästä  on vain tähteitä jälellä,  joten  tämä seutu nyt  on 
luettava hajallaan  tavattavien mäntyjen  vyöhykkeeseen.  Sama ha  

vainto voidaan myöskin  helposti  tehdä Tenojoen  entisten mäntymetsien  

8  
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alueilla.  Ku]turin seurauksien ei  luonnollisesti tarvitse  aina esiintyä  
niin äkkinäisinä  kuin hävittävien kulojen  ja paljaaksihakkauksien  jäl  

keen. Metsän tultua porojen  laiduntamisen taikka muiden syiden  ta  

kia harvemmaksi,  tulee myöskin  tuulten vaikutus  tuntuvammaksi,  ja 

yksityisten  puiden  kituminen ja kuivuminen on pian  suhteellisesti  

paljoa  yleisempi kuin muuten samanlaisissa  oloissa  kasvavassa,  mutta 

suojatussa  metsässä. Kulturiseurauksien takia käyvät  myöskin  puiden  
siementuotanto ja siementen laatu huonommiksi ja  mahdollisesti syn  

tyneiden  taimien menestymismahdollisuudet  pienemmiksi. Tällä ta  

valla tehostavat kulturiseuraukset  epäsuotuisien  ilmastosuhteiden vai  

kutusta  ja päinvastoin  myöskin  epäsuotuisat  ilmastosuhteet kulturin 
vaikutusta.  

Kuten erittäinkin Kairamo (1890)  korostaa,  riippuvat  myöskin  

Suomen polaristen metsärajaseutujen  omituiset  puulajisuhteet  pää  

asiassa  kulturin seurauksista. Lukuisien ja laajojen kulojen  takia  on 
kuusi  tullut hävitetyksi  kaikilta  kuivimmilta  kasvupaikoilta,  ja siksi  

tavataankin sitä  melkein yksinomaan  vain tuoreemmilla mailla:  kor  

vissa,  jokien  ja purojen  varsilla,  tunturien ja  vaarojen  tuoreilla rin  

teillä j. n. e. Siitä  johtunee  myöskin  tämän puulajin  pohjoisimpien  

löytöpaikkojen  hajallisuus,  josta taas on seurauksena,  että niiden 

avulla tuskin enää voidaan saada tarkkaa käsitystä  kuusen aikaisem  

mista vaellusteistä. Erittäin mielenkiintoisia olisivat  epäilemättä  sen  

metsä- ja puurajan  välisissä  seuduissa toimitettavat turvekerrostumien 

siitepölytutkimukset,  sillä  ne voisivat  ratkaisevasti  valaista useita vielä 

epäselviä  ja osittain riidanalaisiakin kysymyksiä  kuusen ai  

kaisemmasta esiintymislaajuudesta  Enontekiön-,  Inarin-, Uts  

joen- ja Petsamon-Lapissa.  Epäilemättä  tulisivat  ne osoitta  

maan» ettei kuusen nykyinen  metsäraja ole ilmasto- vain 

kulturiraja. Tämän tutkimuksen yhteydessä todettu metsä  

rajakuusen  suhteellisen hyvä suvullinen uudistumiskyky,  erit  

täinkin siemenenteko,  viittaa siihen, että se voisi  esiintyä  

metsiä muodostavana vielä epäsuotuisemmissakin  ilmasto-oloissa.  
Toisaalta on ennenmainittujen  Pohjois-Inarissa  tavattujen  Ivuossavär  

rin  kuusien epäedullinen  kasvupaikka  lähes 100 m läheisimpien  män  

tyjen  kasvupaikan  yläpuolella  todisteena siitä,  että  kuusi  voi Suomen  

kin  Lapissa  tulla kasvullisessa suhteessa toimeen ainakin yhtä  anka  
rissa  ilmasto-oloissa  kuin mänty. Kulojen  ohella on kuitenkin  kuusen 

suhteellisen vähäiseen esiintymiseen  näissä seuduissa ollut eräs luon  

nollisempikin  syy,  nim. kuivien kangasmaiden  suuri  yleisyys  (vert.  

siv.  5). 

Kuusen polarinen  puuraja  on  kuitenkin  samalla myöskin  klimati  

nen;  vastaisetkaan tutkimukset  voinevat tuskin osoittaa,  että kuusi 
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muodostaisi näissä seuduissa ainakaan mainittavasti  itävää siementä,  

s.  o. sen rationalinen raja  ei  missään tapauksessa  mene sen nykyistä  

esiintymisrajaa  pohjoisemmaksi.  Suurin osa  siellä tavattavasta uudis  

tuksesta onkin nähtävästi  syntynyt kasvullisella  tavalla (1920,  2).  

Aikaisemmin on mainittu, ettei koivun polarista  metsärajaa  ta  

vata Suomen alueilla muualla kuin Petsamon läänin pohjoisosassa,  

jossa  se  on hakkuiden ja muiden kulturiseurausten aiheuttama. Suuri 

osa  Suomen koivuvyöhykkeistä  on kuitenkin  luonteeltaan polarista:  ne 

liittyvät joko suorastaan polarisiin  koivuvyöhykkeisiin  taikka ovat 

niistä  joko  avotunturien  taikka  sporadisen  männyn vyöhykkeiden  erot  

tamia. Näiden koivumetsien  esiintymisestä  ja osittain myöskin  niiden 

laadusta ja taloudellisista käyttömahdollisuuksista  saadaan yleiskäsi  

tys  kuvista 17 ja  18. Ylimmän metsärajan  muodostavat useasti puut  

tain kasvavat  erittäin mutkarunkoiset  koivut  (kuva  19), joiden  hak  

kuiden  kautta  koivun  metsäraja  on Suomessakin saatu monin paikoin  

alenemaan. Tällaisten koivikkojen  uudistaminen vesojenkin  avulla on 

nim. paljon  vaikeampaa  ja epävarmempaa kuin alempana  sijaitsevien,  

joissa  puut  tavallisimmin kasvavat  ryhmissä.  Kovin  puurikkaita  eivät  
koivikot  kuitenkaan jokilaaksoissakaan  ole,  kuten voidaan päättää  ku  

vasta  20,  joka on otettu yhdestä  Tenojoen  seudun parhaimmasta  koivu  

metsästä. 

Myöskin  kulot  ovat monessa  tapauksessa  alentaneet koivumetsien 

rajaa,  mutta näistä sekä tiheämmän asutuksen läheisissä metsissä  toi  

mitetuista hakkuista huolimatta ovat  koivuvyöhykkeiden  rajametsät  

kuitenkin säilyttäneet  suhteellisesti paljoa  paremmin ilmastollisen 

luonteensa kuin männyn vastaavat rajat. 

Suomen metsärajametsien  vastainen käyttö-  

Suomen metsärajametsien  vastaisen käytön  oikea järjestäminen 

riippuu  näiden metsien erikoisesta luonteesta ja erityisesti  siitä,  millä 
tavoilla  niiden säilyminen  ja kehittyminen  saadaan parhaiten  ja var  

mimmin turvatuiksi. Lähinnä tulevat tällöin kysymykseen  metsien 

erikoiset  hoitomahdollisuudet. Kun Suomen metsärajaseutujen  kuusi  

selta  koivumetsien hoidosta tullaa,n tekemään selkoa parissa  myöhem  

mässä julkaisussa  ja Renvall  (1919)  on jo aikaisemmin syventynyt  

erittäin  yksityiskohtaisestikin  Suomen polaristen  mäntymetsien  hoitoa 

koskeviin  kysymyksiin,  ei tässä  yhteydessä  ole  syytä  käsitellä  Suomen 

metsärajametsien  lioitoa muuta kuin sikäli  kuin se  esilläolevan seikan 

selvittämiseksi  on välttämätöntä. 
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Kaikkia  niinhyvin  alpinisia  kuin polarisiakin  metsärajani  etsiä  on 

hoidettava suojametsinä,  siitä  syystä,  että  niiden varomattoman käsit  

telyn  ja siitä  johtuvan  metsien häviämisen kautta paikalliset  ja etääm  

pänäkin  olevien seutujen  asutus-  ja elinkeinomahdollisuudet käyvät  

entistä  pienemmiksi,  loppuen  usein  kokonaankin. Niitä  varten  onkin 

yleensä säädetty  suojametsälait,  jotka  useimmiten  perustuvat  n.  s.  kes  

täväisyysperiaatteeseen,  jonka  mukaan metsiä  on hoidettava niin, että 
niissä  kestävästi  on kutakin  eri  olosuhteita vastaava normalinen puu  

varasto. Sen pienentäminen,  ja  vieläpä  epänormalinen  sijoittaminen  

kin,  voi  nim. saattaa metsän niinhyvin  luontaisen kuin keinollisenkin  

uudistumisen (~jälleenkasvun")  vaaraan. Kestäväisyysperiaatteen  to  

teuttaminen erittäinkin metsärajametsissä  vaatii kuitenkin paljon  suu  

rempaa taitoa ja huolta kuin yksityiseltä  metsänomistajalta  voidaan 

odottaa, ja siitä syystä  on metsien käyttämisessä  omistusoikeudelli  
sessakin  suhteessa pyritty toisiin menettelyihin  kuin suotuisemmissa  

olosuhteissa. Mikäli  mahdollista on metsät pidetty  valtion hallussa,  

ja lukemattomissa tapauksissa  on jo yksityisille luovutetut tavalli  

sesti  hävitetyiksi  tulleet metsäalueet otettu tavalla taikka toisella 
takaisin valtiolle. Seuraavassa tullaan muutamilla esimerkeillä  osoit  

tamaan, miten välttämätöntä näiden muualla tarpeellisiksi  huomat  

tujen periaatteiden  toteuttaminen on myöskin  Suomen metsäraja  

metsissä. 

Edellä  on tullut osoitetuksi,  että Suomen polariset  mäntymetsä  

rajat  ovat viime aikoihin asti  siirtyneet  eteläänpäin  asutuksen aiheut  
tamien syiden,  etupäässä  hakkuiden takia. Yiimemainittuja  ei ole 

toimitettu paikallisten  olosuhteiden edellyttämällä  tavalla;  metsiin ei  
ole  jätetty  200—300 kpl  elinvoimaisinta mäntyä  hehtaarin alalle,  
mikä määrä Renvallin (1919)  tutkimuksien mukaan on osoittautunut 

pienimmäksi siemenpuuluvuksi,  jotta metsärajasiemenvuodenkaan  jäl  
keen voitaisiin saada edes  tyydyttävä  männyn  uudistuminen. Nyt 

ovatkin  melkein kaikki  Utsjoen  ja suuri osa  muidenkin mäntyrajaseu  

tujen pitäjien  pohjoisimmista  mäntyalueista  tässä suhteessa aivan toi  

vottomassa tilassa;  metsäntähteiden huonouden ja  harvuuden takia ei  
niiden luonnollisesta uudistumisesta ole minkäänlaista toivoa. Uts  

ja Kevojokivarren  n. 15000 ha laajuisella  mäntyalueella  olikin  vuo  

den 1916 tienoilla ainoastaan n. 320000 kpl  yli 150-vuotista män  

tyä,  joista rakennuspuiksi  kelpaavia  vain n. 30000 kpl.  Tätä nuo  

rempien,  n.  65 vuoden ikäluokkaan  kuuluvien,  mäntyjen  luku oli sa  
malla  alalla n. 121000 kpl,  joten suhde „taimien" ja vanhempien  ikä  

luokkien puiden  luvun välillä on aivan epänormalinen.  Tästä sel  

viää myöskin,  että kysymyksessäolevasta  alasta on varsinaista mänty  
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„metsää"  aivan vähän. Sellaista aluetta, jossa hehtaarin alalla on 

300—600 kpl  vanhempaa  puuta,  onkin ainoastaan 541  ha  eli n. 4 %, 

jotavastoin  sellaista,  jossa tällaisia puita on vain 1/
2
 puuta  hehtaa  

rilla  on 64  % ja 15 % sellaista, jossa  puiden  luku on keskimäärin  5.  
Samaten on jotakuinkin  riittävää  taimistoa vain 107 ha :11a eli  0.75 

% :11a,  mutta 87.4 % ;lta  eli  n. 13000 ha:lta puuttuu  se niin täydel  

leen, että sillä  on laskettu  olevan yhteensä n.  1200 „tainta"  eli  n. 1 

% näiden koko luvusta. 

Ennen männyn uuden uudistumisvuoden sattumista,  johon voi 
kulua kymmeniäkin  vuosia, voidaan näissä metsissä,  edellä kuvatun 

metsien laadun perusteella,  toimittaa siis  varsinaisia hakkuita  ai  

noastaan n. 100 ha  alalla, jolla tyydyttävä  ja riittävästi  kehittynyt  

taimisto on olemassa. Tämä vapauttamalla saataisiin n. 10000— 

15000 kpl  yli 150-vuotista mäntyä,  jos  kaikki  keskenkasvuisetkin  

puut  poistettaisiin,  mihin metsänhoidollisessa suhteessa ei suinkaan 
olisi  syytä. Muualta saatava puumäärä  rajoittuisi  vain siihen,  mikä 

kertyisi  tuulenkaatoja  ja keloja  kokoilemalla. Kaikki  muunlainen 

hakkuu kuin  mainittu pääte-  ja valohakkaus sekä alkuperäisin  puh  
distushakkaus olisi metsänliävitystä  siinä  mielessä, että sen kautta 

uuden metsän syntyminen  ja kehitys  tehtäisiin entistään vaikeam  
maksi.  

Todellisuudessa tulisi kuitenkin edellämainittujen  puumäärien  
hakkauskauden kestää pitempään kuin ensi  uudistumisvuoteen,  sillä  

uuden heikon taimiston tarvitessa vanhempien  puiden  antamaa suo  

jaa vielä vuosikymmeniä  syntymänsä  jälkeen,  voitaisiin varsinaisiin  

hakkauksiin  muilla uudistusaloilla ryhtyä  ehkä vasta 100 vuoden 

kuluttua. Näin supistuu  vuotuinen hakkausala n. 1 lia:iin ja  vuo  

sittain saatavien suurempien  mäntyjen  luku muutamaan kymmeneen.  

Nämä luvut eivät sanottavasti suurene,  jos niihin lisätään yhteensä  

n. 5000 ha laajoilla,  Tenojokivarressa  olevilla  mäntyalueilla  kasva  

vat männyt,  jotka  samoja  seikkoja  silmälläpitäen  olisivat  joutuneet  

hakattaviksi. 

Edellistä vastaan voidaan tehdä se huomautus,  että kysymyk  

sessäolevaa  hakkausmäärää voidaan lisätä kaatamalla sellaiset  män  

nyt,  jotka kasvavat  vallan hajallaan,  ja joiden merkitys  uudistumi  

seen nähden on  varsin epäilyksenalainen.  Kun ei kuitenkaan voida 

pitää lopullisesti  todistettuna,  ettei tällaisista puista  voi suotuisien 

uudistumisvuosien sattuessa  syntyä  jälkeläisiä,  ja  kun päinvastoin  on 

jotakuinkin  varmaa, että ne voivat  olla hyödyksi  esim. kultureja  teh  

täessä,  ei tällaiseen menettelyyn  ole ainakaan metsänhoidollisessa 

suhteessa syytä. Sitäpaitsi  on näiden puiden  taloudellinen arvo 
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pitkien  kuletusmatkojen  takia suhteellisesti  pieni. Tätä osoittaa ta  

vallaan sekin,  että  yksinäiset  kuivat  ja tuulenkaatamat männyt jää  

vät nytkin  suurimmaksi osaksi  käyttämättä.  
Verrattaessa Utsjoen  pitäjän  mäntyalueiden  tuottoa siilien  n. 

1000 kpl:seen  nousevaan rakennuspuumäärään  (s.  67),  jonka uts  

jokelaisten  on arvioitu vuosittain tarvitsevan,  huomataan helposti,  
etteivät mainitut mäntyalueet  nykyisessä  tilassaan kykene  tyydyttä  

mään  pitäjän  omia rakennuspuutarpeita.  Tähän nähden on myöskin  

selvää, että Utsjoen  pitäjän  nykyiset  mäntymetsät  joutuvat  vastai  

suudessakin liikahakkuiden alaisiksi,  niin pian  kuin niiden käyttö  
tulee vähänkään vapaammaksi.  Metsien jakaminen  yksityisille  olisi  

epäilemättä kaikista  rajoittavista  säännöksistä huolimatta -—■ nii  

den varma perikato. Niin kävisi  sitä  suuremmalla syyllä,  kun täl  

laisten pienien,  korkeintaan muutaman sadan hehtaarin laajuisten  
metsäalueiden hoitaminen kestävästi  on metsänhoidollisessakin suh  

teessa mahdotonta silloin, kun niistä on vuosittain taikka  ainakin ly  

hempien määräaikojen  kuluessa saatava määrätty  puumäärä.  Hy  

vin useille asumuksille  tulisi erotettavaksi metsäpalsta,  jossa  kymme  

nien,  ehkäpä  sadankin vuoden aikana voitaisiin  toimittaa ainoastaan 

kuivien ja  tuulenkaatamien mäntyjen hakkuita. Kaikki  tämä osoit  

taa, että polaristen  mäntymetsien  hoito on mahdollinen vasta silloin,  

kun yhteisen  hoidon alaisena on tuhansia,  mieluummin ehkä  kymme  

niä tuhansia hehtaareja  laajat  metsäalueet,  joissa  tarvittavat  osa,t  voi  

daan pitää  riittävän kauvan rauhoitettuina. ja__vuotuiset_  hakkaukset  
keskittää  sellaisiin  kohtiin,  jotka kulloinkin,  metsien  säilymistä  aset  

tamatta vaaraan, voidaan hakattaviksi  ottaa. Samalla voidaan myös  

kin parhaiten toteuttaa rakennuspuiden  pitkien  hankintamatkojen  

edellyttämät  yhteisuitot  ja -hankinnat. 

Pohjoisten  mäntymetsien ja mäntymetsäalueiden  jakaminen  yk  

sityisille  olisi  muistakin syistä  paljoa  vaikeampaa  kuin etelämpänä  

sijaitsevien.  Yhtenä syynä  tähän on se,  että metsien epävarman  uu  

distumisen ja epäsäännöllisen  kehityksen  takia sieltä  puuttuvat  kaikki  

edellytykset  voida laskea, kuinka  suuret mäntyalueet  tilat  tarvitse  

vat omaa talouttaan varten. Näitä laskelmia  ei  voida perustaa  mihin  

kään eksaktisiin lukuihin,  jollei sellaisina tahdota pitää nykyisiä  

puuvarastoja,  joiden jakaminen  määrätyn suuruisiin  osiin olisi  luon  

nollisesti verrattain yksinkertaista.  

Olosuhteita ohjektivisesti  arvosteltaessa tullaan vallan samaan 

lopputulokseen  kaikkialla muuallakin,  jossa  on hajallaan  tavattavien 

mäntyjen  ja mäntymetsien vyöhykettä:  mäntyalueet  ovat asetettavat  

yhteisen  hoidon alaisiksi. Tämä tapahtuu parhaiten  siten,  että  ne 
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pidetään  valtion omaisuutena,  ja yksityisten  tarvitsema  puumäärä an  

netaan niistä  paikalliselle  asutukselle  ilmaiseksi.  
Polarisissa  metsärajaseuduissa  ovat läliinnä mäntymetsiä  asutuk  

selle  välttämättömiä koivumetsät,  joita (paikoin  männyn  ohella)  käy  

tetään erittäinkin  polttopuiksi  sekä osittain  myöskin  aitaustarpeiksi.  

Kuten edellä  (s.  59)  on mainittu, ovat koivumetsienkin  hakkuut ol  

leet erittäinkin metsärajaseutujen  asutuskeskuksien  lähistöillä  tuhoi  

sia,  niin että koivumetsien alpininen  rajakin on niiden kautta  voinut 
aleta.  Sitäpaitsi  ovat useat,  varsinkin  kuivilla kuolppunamailla  ja 

karuilla rinteillä sijainneet  hakkuualat jääneet  jotakuinkin aukeiksi. 

Toiselta puolen ovat suoritetut tutkimukset sekä  Norjan  puolella  

saavutettu kokemus osoittaneet,  että koivuvyöhykkeidenkin  metsien 
uudistuminen ja kestävä  tuotto voidaan turvata,  jos  hakkuissa nou  

datetaan määrättyjä menettelytapoja.  Kun näiden toteuttaminen 
kuitenkin  vaatii jonkunverran  laajempia  vuotuisia hakkuualoja  kuin 

pelkät  paljaaksihakkaukset  sekä alueiden tarpeeksi  pitkää  rauhoitta  

mista, ja  näiden kautta joudutaan  toimittamaan hakkauksia jonkun  

verran  etäämpänä  asumuksesta  kuin  tähän asti  sekä  vaikeampien  puu  

tavarankuletusmatkojen  takana,  on tarpeellinen valvonta tässäkin  
suhteessa välttämätön: Metsävarojen  kestäväisyyttä  ei asutukselle 

soveltuvissa koivumetsissä kuitenkaan aina voida turvata,  valvonnas  

takaan huolimatta, jos ne paloitellaan  yksityisille  kuuluviin pikku  

osiin, joiden minimisuuruutta ei  ainakaan tähänastisen kokemuksen 

perusteella  voida tarkalleen arvioida. 

Pohjoisten  kuusimetsien vastaisen käytön  järjestäminen 011 pal  

jon helpompaa kuin niinhyvin  mänty-  kuin koivumetsien. Ne  si  
jaitsevat melkein poikkeuksetta  niin kaukana asutuksesta,  että ne 

ovat jääneet  yksityisten  tilojen vaikutuspiirin  ulkopuolelle,  eivätkä  
ne huonon laatunsakaan  takia ole yleensä  haluttuja.  Ne voidaan si  

ten helposti  pidättää  edelleenkin valtion hallussa ja hoitaa suoja  

metsäperiaatteiden  mukaisesti.  

Edellisessä on tultu siihen tulokseen,  ettei Suomen polarisissa  

metsärajaseuduissa  voida toimittaa isoajakoa  samojen  perusteiden  mu  

kaan kuin muualla Suomessa,  m.m. antamalla yksityisille  omat erik  

seen käytettävät  metsäpalstansa.  Tämän tosiseikan  valaisemiseksi  

on esimerkkinä käytetty  etupäässä  Utsjoen  pitäjän  metsätilastoa. 
Vastaavien asutusolojen  kuvaamiseksi  julaistaan seuraavassa muuta  

mia  tuloksia,  jotka suurimmaksi osaksi  perustuvat  Utsjoen  hoito  

alueen metsävartijan  Hagelinin  syksyllä  1920 keräämiin ja  ainakin 

pääpiirteissä  oikeiksi  osoittautuneihin tietoihin. 
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2072—21 
9 

Tilasto  koskee  72 asumusta,  joista 26 perintötilaa,  38 uudista  
loa (näihin  on luettu myöskin pappila  ja nimismiehen virkatalo)  ja  

8 valtionmetsätorppaa.  Kaikkiaan  oli  näissä syksyllä  1920 42i2 asu  

kasta,  joista miehiä 138, naisia 133 ja  lapsia  (alle 16-vuotisia)  151 

eli  keskimäärin asumusta kohti  1.91 miestä, 1.85 naista ja 2.10 lasta.  

Niinhyvin  uudistaloa kuin valtionmetsätorppaakin  kohti  oli  asukas  

määrä  sama eli  5.13 henkeä,  jotavastoin  perintötiloilla  oli  keskimää  
rin 7.15 henkeä. 

Näillä  asumuksilla  olevien  rakennusten,  asuinhuoneiden ja tuli  

sijojen  lukumäärä huomataan taulusta 9,  jonka  mukaan asuinraken  
nuksia on asumusta kohti  keskimäärin 1.18, asuinhuoneita 2.37 ja 

tulipesiä  asuinrakennuksissa  kaikkiaan 165, joista avotakkoja  86  ja 

rautakamiineja  79 eli keskimäärin asumusta kohti  2.30 tulipesää,  

joista avotakkoja  1.20 ja  kamiineja  l.io. Ulkohuonerakennuksia 

(myös  ladot siihen luettuina)  on asumusta kohti  5.44, ollen valtion  

metsätorpat erittäinkin tässä  suhteessa tuntuvasti heikompia  kuin 

uudistalot ja erittäinkin perintötilat. 

Varsinaisen asuntopaikan,  n.s. talvipaikan, ohella käytetään  

Pohjois-Lapissa  eri  kesäasuntoja,  n.s.  kesäpaikkoja,  joko kalastuk  

sen takia taikka karjanlaiduntamisen  helpottamiseksi,  kun siten  

päästään  aitaamasta talvipaikassa  olevia heinämaita. Viime aikoina 

on kesäpaikkojen  pito kuitenkin tullut suhteellisen harvinaiseksi.  

Vuoden 1920 lopulla  olikin  niitä ainoastaan 14 asumuksella,  joista 

puolet  oli perintötaloja,  puolet  uudistaloja;  valtionmetsätorpilla  ei 

kesäpaikkoja  ole. Näiden ulkoasumusten etäisyys  talvipaikoista  on 

hyvin  vaihteleva: yhdellä  talolla ainoastaan 1 km,  kahdella 2 km,  

kolmella 2  km,  yhdellä  6  km,  yhdellä  9  km,  kolmella  10  km,  yhdellä  

15 km  ja yhdellä  yli  30 km. Yleensä ovat kesäasunnot 1-huoneisia;  

ainoastaan yhdessä  on 2 ja yhdessä  3  huonetta ja yhtä  monta tuli  

pesää. Ulkohuonerakennuksia ei kahdella kesäpaikalla  ole ollen  

kaan, muilla on niitä I—s eli yhteensä 27  kpl.  
Kotieläinten ja porojen  luku oli tutkituilla  tiloilla:  

Eri  luontoista asumusta kohti ovat vastaavat luvut keskimäärin:  

Hevosia Lehruiä Lampaita  Poroja 

Perintötilat  15 77 102 657 

Uudistalot  12 99 127 335 

Valtionmeteätorpat ....  1 18 17 352 

Yhteensä 28 194 246 1344 

(Perintötilat  0.58 2.96 3.92 25.27 

Uudistalot 
.

  0.32 2.61 3.34 8.82 

Valtionmeteätorpat ....  0.13 2.25 2.13 44.00 

Keskimäärien 0-39 2.69 3.42 18.67 
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Erittäinkin  tässä suhteessa eroavat  siis  eri  asutusmuotojen  ta  

loudet oleellisesti  toisistaan. 

Karjan  ruokintaan tarvittavasta heinämäärästä saadaan suurin 

osa  asumusten lähistöllä olevista  niityistä,  „kentistä",  loput  etääm  

pänä sijaitsevista  luonnonniityistä.  Kuten seuraavat luvut osoitta  

vat,  ovat edellisten pinta-alat  kuitenkin yleensä  pienemmät  kuin jäl  

kimmäisten  :  

Näiltä aloilta saatava heinämäärä on seuraava:  

Luonnonniittyjen  (joista  suurin osa on jänkiä)  sijaitseminen  asu  

muksista  selviää kun mainitaan,  että niiden antamasta heinäsadosta 

saadaan I—s km  etäisyydeltä  45.4 %, s—lo km  etäisyydeltä  18.4 

%, 10—20 km  etäisyydeltä  29.0 % ja yli  20 km  etäisyydeltä  7.2 %.  

10 viime vuotta koskevan tilaston  mukaan on  asumusta  ja vuotta 

kohti  käytetty  6.9 rakennuspuuta  eli  yhteensä  n. 5000 puuta.  Pe  

rintötaloille ovat  vastaavat luvut 11.1 ja  2894,  uudistaloille 4.7  ja 1788 

sekä  valtionmetsätorpille  3.6  ja 286. Vuotuinen polttopuukulutus  ar  

vioidaan keskimäärin  30 m
3 :ksi  rautauunia ja 80 m

3 :ksi  pinomittaa 

takkauunia kohti. Näiden lukujen  perusteella,  sekä huomioonottaen 

tulipesien  keskimääräiset  luvut, tulee polttopuiden  käyttö olemaan 

vuodessa takkauuneissa n. 6880 m  3  ja  rautauuneissa 2370 m  3 eli  yh  

teensä 9250 m 3. Asumusta kohti tekee tämä n. 129 m 
3,
 josta takoissa 

poltetaan  n. 96 m  3  ja rautauuneissa n.  33 m 3. Aitoihin  on vuosit  
tain  laskettu  menevän keskimäärin  40  aidaspuuta  (etupäässä   

asumusta kohti. 

Verrattaessa edelläolevia lukuja  aikaisemman tilaston vastaa  

viin tuloksiin,  huomataan,  että  polttopuukulutus  on nyt  saatu tuntu  

vasti suuremmaksi kuin ennen. Suojametsäkomisionin  mukaan olisi  

Kentän pinta-ala, ha, Luonnonniittyjen pinta-ala,  ha, 

yhteensä keskimäärin yhteensä keskimäärin  

Perintötilat  

Uudistalot  

Valtionmetsätorpat ..  

64.75 

90.50 

10.75 

2.49 

2.38 

1.34 

61.50 

108.oo 

10.42 

2.37  

2.84 

1.30 

Yhteensä 166.00 2.31 179.92 2.50 

Kentästä, kg, Luonnonniityistä, kg,  Kaikkiaan,  kg, 

yh- keski-  yh- keski-  yh- keski-  

teensä määrin teensä m äärin teensä määrin 

Perintötilat  98600  3792 63500 2443  162100 6235 

Uudistalot  126300 3324 95900 2523 222200 5847 

Valtion metsätorpat . .  . 17100 2138 8700 1087 25800 3225 

Yhteensä 242000 3361 168100 2335 410100 5696  
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tämä kulutus  asumusta kohti  ollut  ainoastaan 50.6 m  3  ja tri  Lakarin 

vähän myöhempien  tutkimuksien mukaan 76.0  m 3 pinomittaa  puuta.  

Tällainen eroavaisuus on sitäkin  omituisempaa, kuin rakennusten 

ja erittäinkin  tulipesien  laatu on viime aikoina  entuudestaan paljon  

parantunut.  Niin on Lakarin ilmoittaman 35 rautauunin luku nyt  

noussut 79. Koko kulutusmäärän suureneminen viime aikoina joh  

tuu myöskin  tulipesien luvun lisääntymisestä,  sillä Lakarin tilas  

tossa olevaa n. 133  tulipesää vastaakin nyt 165. 

Rakennuspuiden  kulutus  sitävastoin  on viime aikoina vähenty  

nyt entisestään. Niin olisi se Lakarille ilmoitettujen  lukujen  mu  
kaan noussut vuosittain asumusta kohti  48 puuhun,  mutta nyt  käy  

tettävänä olleen tilaston mukaan vain n. 7 puuhun. Vastaavat lu  

vut  koko  pitäjää  kohti  olivat  aikaisemmin 2266 puuta,  nyt  500 puuta.  

Viime  vuosina utsjokelaisille  vuosittain leimattu rakennuspuumäärä,  

josta  kuitenkin ainoastaan n.  200 kpl  on otettu Utsjoen  pitäjän  puo  

lelta, on tehnyt  keskimäärin  1000 puuta. Oman pitäjän  mäntymet  

sien niukkuuden takia tulevat rakennuspuiden  kuletusmatkatkin  hy  
vin pitkiksi.  Uts-  ja Kevojokivarrelta  on nim. riittänyt  puita  vain 

Utsjoen  varrella oleville  asumuksille,  joihin uittomatkan pituus  vaih  

telee 4—35 km:iin. Muut talot ovat viime vuosina saaneet rakennus  

puunsa Inarin puolella  (Inarijokivarressa)  olevasta Tsiuttavaarasta,  

josta  Utsjoen  pitäjän  etäisimpiin  taloihin on matkaa 248 km  ja kaik  
kiin  asumuksiin  keskimäärin 119 km. Rakennuspuiden  vetomatka ei 

sitävastoin ole noussut 3 km:iä pitemmäksi  muuta kuin poikkeus  

tapauksissa. 
j
 

Tarvittavien polttopuiden  uittamiseen ei  sitävastoin  ole tarvittu 
toistaiseksi  ryhtyä  muuta kuin vain harvoin. Keskimääräiseksi ajo  

matkaksi  on tälle puutavaralajille  tutkituilla tiloilla saatu 2.58 

(± 0.16; J = ±  1.39)  km.  Kuten  edellä on  huomautettu (s.  63),  on  Uts  

joen  pitäjässä suhteellisesti  paljon  sellaisiakin  asumuksia,  joilla polt  

topuiden  kuletusmätka on verrattain pitkä  ja polttopuumetsät  yleen  

säkin huonot. Tämän seikan  huomioonottaen koetettiinkin  tilastoa ke  

rättäessä asumukset  jakaa  kahteen luokkaan: sellaisiin,  joille oman 

koivumetsäpalstan  erottaminen metsien hajanaisuuden  ja huonouden 

sekä  osittain etäisyydenkin  takia on pidetty  mahdottomana ja sellai  

siin, joilla  lähistöllä olevat koivumetsät ainakin järkevästi  käyttäen  

voisivat kestävästi  tyydyttää  oman kotitarvekulutuksen. Edelliseen 
luokkaan on asumuksista tullut kuulumaan n. 42 %. jälkimmäiseen  

58 %. Näiden eri  luokkien asumusten lähiseutujen  metsävarojen  eri  
laisuutta osoittaa m.m. se,  että  edellisille  on polttopuiden  keskimää  

räiseksi  vetomatkaksi  saatu 3.78 (+ 0.18; S = ± I.04)  km  ja jälkim  

mäisille 1.72 (± 0.13; = ± 0.89 km. 
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Edellä esitetyt  tulokset osoittavat,  että maatalous Suomen po  

larisissa  metsärajaseuduissa  on heikkoa,  supistuen  melkein yksin  

omaan karjatalouteen.  Tämän sekä muiden elinkeinojen,  kuten ka  

lastuksen ja poronhoidon,  varassa  on asutus  kuitenkin tullut toimeen 
ilman metsäntuotteiden myynnistä  saatuja  tuloja. Lukuunottamatta 

käsiteollisuuteen käytettäviä  mäntypuita,  eivät  asukkaat viime ai  
koina olekaan saaneet puita muita kuin omia tarpeitaan  varten. 

Sama seikka  koskee  muitakin polarisia  metsäraja-alueita, kuten Poh  

jois-Inaria,  Enontekiötä ja Petsamon lääniä tarvittavat  rahatu  

lot on saatu muualta kuin välittömästi metsästä. Tämä tukee siis  

edellämainittua käsitystä,  että Suomen pohjoisimpien  pitäjien  vähä  
metsäisissä  seuduissa ei tarvitse nykyoloissakaan  ryhtyä hävittä  

mään metsiä asutuksen pystyssäpitämiseksi,  vaan  voidaan eläminen 
täälläkin suunnitella pilemmiksi  ajoiksi  eteenpäin.  Tämän edelly  

tyksenä  taas on. että  metsien säilyminen  ja  jatkuva  kehittyminen  
turvataan siten, että ne jätetään  asumuksille jakamatta  sekä  yhtei  

sen hoidon alaisiksi. 

Mitä Suomen alpinisiin  metsärajametsiin tulee, on niihinkin so  

vellettava vallan samat periaatteet  kuin polarisiin  metsiin:  niitä on  
hoidettava suojametsänä  ja siitä syystä  on ne  säilytettävä  valtion  
omaisuutena. Tämä onkin paljon  helpompaa  kuin polarisilla  metsä  

rajoilla, sillä seudun epäedullisimmissa  luontosuhteissa sijaitessaan  

ovat Suomen  alpiniset  metsät melkein poikkeuksetta  jääneet  tähän  

astisten asutusrajojen  ulkopuolelle,  kun  edelliset  sitävastoin ova,t  asu  

tuksellekin suotuisimmissa  seuduissa,  joissa  asutuksen ja  metsien vä  

liset suhteet siten käyvät  hyvin  läheisiksi. Vastaista  asutusta suun  

niteltaessa olisi kuitenkin eduksi,  jos kerta kaikkiaan tulisi määrä  

tyksi,  että valtionkin hallussa olevat alpiniset  metsärajaseudut  ovat 

suojeltavat asutukselta sellaista rajaa  myöten, jonka alapuolella  

luontosuhteet tulevat sellaisiksi,  että metsien säännöllinen kehittymi  

nen käy  mahdolliseksi. Tällaisten määräysten tulisi koskea  niinhy  

vin ehdotettujen  suojelusalueiden  sisäpuolella  kuin etelämpänäkin  ole  

via  alpinisia  metsäseutuja.  
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Die Waldgrenzwälder  Finnlands und ihre künftige  Nutzung.  

Referat. 

Die vorliegen.de Veröffentliöbung  verfolgt  nicht das Ziel, alle .mit 
den.  ausgedebnitoen und heterogenen Waldgrenzwaldern Finnlands zusaim  

menbängenden Fragen ganz end<gultig  autfzubellen,  denn dafiir waren 
vied eingiehendere  Untersuchungen erfarderlioh, als higher möglich ge  
wasen si  rid. D.a das geogriaphiscbe Gebiet von Finmland vor einigen Mo  

niaten  urn das etwa 1 Million ha mmfassende Län Petsamo,  wovon unge  
fähir die Hälfte dem Waldgrenzgebiet angehört, erweitert worden ist,  

ktainn  niaimentlich diese Gegand nur  sebr ©berflächlich behandelt warden. 

Die voirliegende Verciffentliehung  gelht denn auch vor  allem danauf aus,  
fiir die Beleuehtung mehrerer wichtigen, mit den Waldgrenzgegenden 

und -wälder,n Finnlands zusammeinhängenden Fragen. zu denen Lösung 
in näcbsrter  Zukunft zu schreiten sein wird, einige Grandlagen zu ge  

ben. Seiche Fragen sind die Erlassunig eines hesonderen Schutzwald  

gesetzes, die definitive Abtrennung der fiir Nordfinnlanid vorgescbla  

genen  Schutzwaldgelbiete und die Durchfiihrunig der Flurregelung  ir  
dreien der nördlichsten KLrchspiele Finnlands, in Utsjoiki,  Inari und 

Enontekiö. Mehrere im Zusaimmenbang  mit der Uintersucbung bebandelte 
Momente durften jedooh .aucfh ein allgemeineres Interesse gewahren. 

Die verschiedenartigen Waldgrenzen und  die zu ihrer Entstehung 

beitragenden Faktoren. 

Dieses Kapitel befasst sich  kurz  mit den verschiedenairtigen Wald  

grenzen, wie  miit den polarem oder borizontalen und den alpinen oder ver  

ti.kalen, den Baum-, W-a.ld- un.d Be-standesgrenzen, den generativen oder 
raitionelflen und den vegetati von oder empirischen,  den klimatiscben,  
edapbiscben und  biotischen,  sowie mit ,den heutigen und  friiheren Gren -  

zen. Fiir die klimatischen Grenzen  wird an mebreren ausserhalb Finn  

lands gewahlten Beispielen gezeigt, dass  sie nicht überall nur  durch einen 

klimaitiisdben Faktor allein hervorge.rufen sein  können. In Albbildung  1 

(kuva  =  Abbildung) sind die Grenzen anschaulieh dargestellt, die bei  

der Untersuchunig der polaren und alpinen  Waldgrenzgegenden '  Finn  
lands  hauptsäcMioh in Betnacht kammen. 1 =  die friihere Baumgrenze,  

2  =  die friihere Waldgrenze, 3 = die jetzige empirische Baumgrenze 

der Birke,  4 = die jetzige ratioruelle Grenze der Birke, 5  = die jetzige 
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empiriisciie  Grenze der Birkenwailder,  6  = die jetzige empiriscbe Baum  

grenze der K  iefer (Fichte)i, 7 = die rationelle Grenze dear KiefeT 

(Fichte),  8  = die empirische  Grenze der  Kiefeam- (Fichten-)  walder. 

Die Lage der alpinen  Waldgrenzen Finnlands und ihre Holzarten  

zusammensetzung. 

In einer friiiharen Untersuchung  des Verfassers (1920,  4) ist ii'ber 
die siidliohsten alpinen  Waldgrenzen. Finnlands berichtet und als das 
Oharakteristische derselfoem aufgezeigt wordten, dass bei ihnen alle Wiald  
bäume zieunlioh gtleioh hoch 'hiinaiufigehen, wesJualb sich do,rt unter an  
derm keine ibesondere Birkenzone billdet, und dass die fraglichen Gren  
zen relativ niedirig verlaufen,  niedriger als  in den weitar nördlich liegen  
den  Fjeldgegemden. Ihre  Seeliöhe beträgt auch au<r 360—420 m, wahrend 
die dei nördlicheren zwischen 450 und 550 m schwankt, jeniachdem weldhe 
Holzart bezw. Ob eine Baum- «der eine Waldgrenze  in Frage steht. Die 
auf S.  8 und 9 angefiiiwten Zahlen bedeuchten. die Lage der Grenzan des 
näheren. (Tumtuirin nimi =  Name des Fjeldes;  'tunturin korkeus  =Höhe 
des Fjeldes; männyn ylin raja oberste Grenze der Kiefer; kuusen ylin 

raja = oberete Gremze der Fichte; koivun ylin raja oberste Grenze 
der Birke; metsäraja  = Waldgrenze; puuiraja = Bauimgrenze; -pensas  
raja = Stirauchgrenze.) Es ergibt sich daraus auoh, dass die Nadelholz  

grenze  sudlldch von etwa 67° 40' 'hauptsächlich von  dor Fiolite,  nördlich 

davwn aber von der Kiefer  tgebildet wird  und dass die Biflkenzone umso 

breiiteir wird, je wieiter man nach Norden kommt. Auf einigen der siid  

lichsten Fjelde Finnlands (oa.  65° 35'—50'; Abbildung 2,  Fjelde 1, 2,  
3, 5 und 6) ist jedodh die Kiefer,  wenigstens stellenweise, sogar häu  

figer ails die Fiohtie. Ebenso ist es eigentiimlieh, dass diie nördlichiste 

grössere Fichtengruppe Finnlands,  die auf deim Kuossavärri in Nord  
inari (oa. 69° 6')  liegt, in etwa  420 m Höhe, d. h. 80 m höher al-s  die Kie  

ferngrenze derseiben Gegemd., anzutreffen is>t.  
Um  ein ungefähres Gesamtbild von der Lage und den Holzarten  

vertbältnissen der alpinen Waldgrenzen Fiaxnlands zu ermögliohen, ist  in Ab  

bildung  2 der hauptsächliche Verlauf dieser Grenzen angegeben. (k = 
Birkenwaldgrenze; h Nadelwaldj (holz-)grenze; die Ziffern entsprechen 
den in der Erläuterung envähnten verschiedenen Fjelden.) Die 

Rich tun  g des mit.geteilten Profils gelit  iiber  die grössten Fjeldgegen  
den Finnlands, zunächst- iibor die Kirchspieile Pudasjärvi, Taivalkoski,  
Kuusamo und Ivuolajärvi no,rdwärts nach dern Saariselkä und von da 

nach Inari und Uitsjoki.  

Die Lage der  polaren Waldgrenzen Finnlands und ihre Holzarten  

zusammensetzung. 

Abbildung  3 verdeutlicht die polaren Wiald- ttnd Baumgrenzen Finn  
lands  <und die ihnen entspreehendan verschiedenartigen Zwnen. (Gitter  

förmiig schraiffiertes Getoiet Regio alpina und Regio subalpina; hoiri  
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zontal schraffiertee Ge.biet = Region der sporadischen Kiefern; vertikal 
schiraffiertes Gebiet Region  der s,poradischen Kiefernwalder;  nicht  
schraffiertes Gefoiet  = Region der zueammen h;i n  geinden Kiefernwalder 
(-.bestände) ;  kuusen puuraja = Baumgrenze der Fichte; kuusen metsä  
raja = Wald'grenze der Fichte; Massstab = 1: 3,000,000.) 

Die eigentiliche polare  Grenze der Birke ist im geotgraphischen Ge  
biet Finnlande nur in einem Te il des nördlichen Abschnitits des Läns 

Petsamo anzutreffen; doch is:t ein grosser  Teili der  nördlichsten Birken  
zonen. seinem Oharakter nach polar. Ebenso  is't die polar e Baumgrenze  
der Kiefer nur im nordöstlichen Teil der  Kirchspiele Ute  joki und  Inari 
und im nördlichen Teil des Läns Petsamo zu finden. Die polare Grenze 
der Fichte dagegen verläuft sehr weite Streoken Innerhalb des Gdbiets 

von Finnland, und im Län Petsamo siteigt sie sogaT nördlioher ale  die 

entsprechende Grenze der Kiefer. Ebenso geht die Grenze  der  Fichten  
wälder umso mehr nach Norden, je östlicher man kommt.  

Das  Verhältnis der rationellen Grenze zu den Baum- und Waldgrenzen in 

Finnland. 

Das Verhältnis der rationellen Grenze der Bäume und der ent  

sipirechenden  Baum- und Waldgrenzen zueinander kann man entwedeT 
auf Grund von Beoibachtungen iiber die Samenproduiktion der Bäume  

oder iiber die Mengenverhältnisse der generativ  entstandenen juingen 
Bflanzen oder der zu verschiedenen Altersklassen geliörenden Bäume 

untersuchen. In den Teilen der Wa'ldgrenzgS'genden,  wo der Baum 
bliibt oder eogair vollentwickelte Zapfen und makroskopisch  normal aus  
siehende Samen bildet, ist durchaus nicht immer diie rationelle Grenze 
der betreffenden Baumart anzutreffen. Ausserdem können Fälle vor  

kommen, wo die kleinen Samenpflanzen wegen  ungiinstiger Wachstums  
yerhälfcnisae eingehen, sodass au  eh auf  ein wirkliches SamenjahT nicht 

immer ein Veir  jii  n  gun  g.s  jah r  folgt. Das letztere tritt ferner zumal un  
to der&rtigen Verliältnissen durchaus nicht immer in demselben Ka  

lenderjahr wie  das erstere ein, was auf deem lanigsamen  Keimen der  Sa  

men beruht. Aus diesem Grunde ist es in den Waldgrenzgegenden wich  

tig, zwiscben Bliiten-,  Zapfen-,  Samen- und Verjungungsjahren zu un  
terscheiden. Ausserdem sind zweierlei Samenjahire auseinanderzuhalten: 

solche,  in denen der  Same nicht kaimfähig, und  wirkliche oder solche,  

iii denen er keimfähig ist.  

Bei der  Bestimmung der rationellen Grenze der Bäume sind äber  die 

obenerwähnten Gesichtspunkte nur  ausnahmsweise berucksichtigt  worden, 
und daher entbehren die meisten aus der Literatur zu gewinnanden Da  

tan allgemeinereir Bedeutung. Handeit es  sieh um die Verjungungsvier  

hältnisse der Waldgrenzgegenden  Finnlands, so  diirfen' j edoch  auch ei  
nige ältere Untersuchungen nicht iibersehen werden. Zu diesen gehört 
besonders die vorzugsweise auf Kolalappland bezugliche Unter&uchnng 
von Kairamo (Kihlman

, 1890)., in der dieser sowohl mit Riicksicht  auf 
das Vorkammen der Samenproduktion der Bäume als der Pflanzen  

bestände gezeigt hat, dass  die natiirliche Reihenfolge der verschieden  
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artigen polar  en Wald.grenzen in diesen Gegenden die folgende isit: die 

empirische Grenze der Birke und der Fi  elite,  die der Hauptsache nach 

zusammenLaufen, die rationelle Grenze der Birke,  die den vorhergehen  
den sehr nalie liegt, die rationelle Grenze der Fidhte, die empiric eh.  e 
Grenze der Kiefer und die rationelle Grenze der Kiefer. Durch eelhr 

griindliche Untensuchungen,  die si  eh mit der Aufhellung  der  Altersiklas  

sen- und zugleich  auch der Verjiingungsverhältnieee  der Kiefernwalder 
in den Kirchspielen Utsjoki  und Inari befasat haben, hat Renvall  (1912, 

1919) nachgewiesen (vigil,  auch  Kairamo, 1890), dass  die ipolaren Baum  
und Waldgrenzen der Kiefer in dies en Gegenden  nicht klimaitisch,  son  
derrn durch die Kultur hervorgerufen sind und dass ihre rationelle Grenze 

aus diesem Grunde heute viel  eiidlicher als die Baumgrenze, d. h. etwa 
in derselben Gegend  wie die Waldgrenze,  liegt. Aus klimatischen Ur  
sachen  kammen jedoch auch in den dichtesten Waldgrenzkiefernwaldern 

Verjiingungsjahre niir  durohschnittlich einrnal in hundert Jahren vor,  

alber diese Eähigkeit ist  ebenso  wohl in den unmittelbar an der gegen  
war I  igan Baum- wie an der Waldgrenze  der Kiefer liege n  den hin  
reichend dichjten Waldern zu finden. Die eigontliche,  lediglich  von den 
Iv 1  imaverhältnissen abhängige rationelle Grenze der Kiefer vereinigt 
sic'h denn  ,auch nach Ren>vall auf den Fjelden dieser Gegenden  ziemlich 

genau  mit der vertikalen Grenze der Birkenwalde.r. 

Unter den in Skandinavien ausgefuhrten  Umtensuchungen  f  ossein 
die Aufmerksamkeit besonders diejenigen vom Hagem, (1914),,  aus wel  
ehen hervorgeht, dass  die Dimensionen der Zaptfen,  die Samenproduk  

tion, die Samenibeschaffenheit und die Entwic'klung  dor jungen Pflan  

zen bei der Kiefer sowohl in dein polaren als  in  den alpinen Waldgrenz  

gegenden merkbar niedriger sind als unter igiinstigeren Verhältnissen. 

(Einige Ergebnisse sind in Taballe 1 aufgenommen.) Namentlich wah  
rend der letzte.ni 50 Meter nimmt die Beschaffenheit deir Samen an der 

Baumgrenze der Kiefer sehr schnell ab. Hagem ist auch der Ansicht,  

dass die Fichte mit einer etwas  feleineren Minimumtemiperatur der  Wachs  

tumsperiode als  die Kiefer fiir die Erzeugung 'keimender Samen aus  

komme. DeTselben Meinung sind Wifeerfc (1916—3  917) und Barth (1918),  

von denen der letztere beobachtet hat, dass sich die Fichte generativ 

noch dann verhältnismässig gut verjiingt, wenn die Mitteltemperatur 

der drei Soimmermonate nur 9. 0 —9.5° C beträgt. Jedenfalls ist durch 
Waldkulturen kon&tatiert word en, dass die rationelle Grenze der Fichte 
iim nörd lichen Norwegen viesl weitar geht als  ihire gegenwartige empi  
rische Grenze, und nach Barth fällt denn auch ihre verti.kale rationelle 

Grenze im grossen  ganzen  mit der empirisdhen  Grenze  der  Birkenwalder 
zu&ammen. 

Die  eigenen  Unitersuohungen  des Verfassers haben sich sowohl auf 
die alpinen wie auf die polairen Grenzen Finnlands bezagen. Jene be  
trafen liauptsächlich das Kirchspiel  Kuusamo, diese die Kirchspiele Uts  
joki,  Inari und Enontekiö. 

An den siidlichsten alpinen Waldgrenzen Finnlands hat sich  der' 

Birkensamen ausserordentlich keimfähig  gezeigt. So hat im Winter 
1919 die Keimfähigkeit von im April in unmittelbarer Nii  he der Baum  

grenze der Birke gesammelten Samen von Betula odorata zwischen 5 
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und 45 % variieirit, dbwolil sämtlliche Mutterbäume stark durch Schnee 

beschädigt waren. Ebenso haben die Samen, die von den. letzten, teil  
weise buscha.rtigen Birken der Fjelde  von Xordinari gesammelt worden  

sind, zu 5—12 % gekei.mt, trotzdem sie bereits in den ersten Tagen des 
August» von den Bäumen genmnmen  wurden, wo sie wahrscheinlich noch 

nicht ganz  reif waren. Fiir die relativ giuite Samenproduktion der Wald  

gpenzbirke  zeugit auch die Häufigkeiit der Samenpflanzen der Birke an  
deren alpinen Wald- und Baumgrenzen (z. B. 30 Stuck auf 1 m 2).  

Alle m Anschein macli ©rhebt sich den/n auch die rationelle Grenze der 

Birke auf alien Fjelden Finnllands ebenso hoch wie die empirische. Auf 
den siidlichsten Fjelden liegt sie,  theoretisch betrachtet,  swtgar  höher als  
die Baumgrenze. 

Fiir die Untersuchung der alpinen  rationellen Gremze der Kiefer 
und Fichte wurden im Januar 1920 von folgenden siidlichsten Fjelden 

Finnlands Zapfen eingesa;m/melt: vom  Riisiitunituri, Naatikkavaara und 
livaara. Die  Kiefernzapfen wurden von den olbersiten, besonders stark  

durch Schnee beschädigt  en  Bäumen der Baumgrenze (in  ca. 400—430 

m Höhe) genom/men,  die Fichtenzapfen dagagen etwas weiter unten, d. h. 

von den dbersten Fichten, an denen Zapfen zu finden waren. Zum 

Vergleich wurden Zapfen aus  den die Fjelde umigebenden Xiederungen, 
dem sog. Fichtenwald- und Kiefernwaldgsbiet sowie unterhälb des 
livaara und in der Nachbarschaft des Kirchdorfes Ku-usamo, durcli  

schnittllich oa. 150 m weiter unterhalb als die vorarwahniten, eingesam  

melt. Die  Za.pfen wurden in keiner Weisie  ausgewa'hlt, sondern es wur  

den 6'olche  von allerlei Art mitgenommen, insgeeamt etwa 100 Stiick,  

welche gewohnlich 2—3 Bäume reprasentier.on. 

Das  Ausklengen der Zapfen erfolgte so, dass  diese 8 Tage bei  

-f- 30 
0

 und  danach noch 3 Wochen bei  Z  i  nnme rte  m  pera  tu  r  gehalien wur  
den. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die Kietfernzapfen vom 
livara sowie die aus der Nähe des Kirchdorfs  Kuusamo, die vor dem 

eigentlichen Trocknen et.wa 15 Minuten in Wasser gehalten und  danach 
in einen Ther.mostaten iiJbenfuhrt wurden, in dem die Temperatur wah  

rend des  ersten  Tages 25, am zweiten 35 und am dritten 45 
°
 C betrug. 

Da die F  ichtenzapfen sä.mtilicher Beobachtungsorte verkummert und 

sehr samenarm waren,  erschien eine eingehendere Untersiuchung dersel  
ben  unangängig. Alle die Samen, die beim Ausklengen dieser Zapfen 

erhalten wurden,  fanden zu Keimversuchen Anwendung. Dagegen konn  

ten die Kiefernzapfen und- samen sehr griindlich untersucht werden.  

Unter den in obiger Weise geöffneten Zapfensc'huppen wurden die Samen 
so  losgelöst,  dass  mit  einem mässig  schweren Gegenstand  auf den Basal  
teil des a>bwärts gehaltenen Zapfens gesehlagen und die nach dieser  Ma  

nipulation noch in dem Zaipfen gebliebenen sichtbarein Samen mit einer  
Pinzette hervorgezogen wurden. Fiir die auf  diese Weise unter den 

geöffneten Schuppen herausgebolten Samen wurde die Marke 0 gebraucht.  

Danach wurden. die Zapfen jedes Beabaehtungsontes' folgendermassen 

grupipiert: I gut geöffnete, II mittelmässig geöffnete und 111 sehr we  

niig oder iiberhaupt kaum geöffnete Zapfen. Nachdem hiernach die Zap  
fen jeder Albteilung  gewogen  waren, wurde die Lange jedes Zapfens (bei 
den geöffneten Zaipfen wird sie etwas kleimer als  die urspriingliche)  mit  
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einer Genauigkeit von 1 mm  gemessen. Hierauf wurde fur jeden Zapfen 

(durch  Ausbxechen mittela eines Messers)  die Zahl der Schuppen gezäh'l-t,  
wobei diese in folgende Klassen igruppiert wurden: a, fcleine samenlose, 

b, grössere, gewohnlich mit Samen versehene und c, geöffnete, aus denen 
die Samen f ruber herausgefallen sind. Die von den Zapfenechuppen  b  
ötammenden Samen wurden gezählt und fiir die Untereuchung  der Keim  

faliigkeit  beiseite gelegt. Aus den ungeöffneten Zapfeii (III) wurden 
natiirlich nur Zapfensehuppen der Klasse .a sowie Zap  fe nsc  hup pe  n und 
Samen der Klasse b erbalten. Sämtliche Samen deT OiGruippe wurden 
ale eine Gruppe untersiucht.  

Tabelle 2 gibt eine Zusammenstal'lung, aus der die  Beechaffenheit 

und der Samenireichtum der Kiefernzapfen aus  der Gegend  der Fjelde  
Riisiitunturi und Naaitikkavaara deutlieh werden. (Kolumne 1 Ort; 
2  = öffnungsgrad  der Zapfen; 3 und 4 =  duroh.schnittliche Länge der 

Zapfen; 5  = durchsohnittliches Gewielit der Zapfen;  6 und 7 = a-Zap  
fensehuppen pro Zapfen, Stiick;  8 und 9 b-Zapfensdhuppen  ebenso; 10 
und 11 = b —(— c-Zapfenschu ppen ebenso; 12 = Zapfensehuppen zus am  
ine n;l3 b-Samen pro Zapfen, Stiick;  14 =c-Samen ebenso; 15 = 
Saimen pro Zapfen zusammen, Stuck;  16 = ib-ISamen pro entsprechende 

Zapfensohuppe, Stiick;  17 c-iSaimen, ebenso; 18 = durchechnittlich 

ebenso; 19 = Ibeim Ausklengen geöffnete Zapfen, %; 20 = unter den 

geöffneten Zapfensehuppen hervorgeholte Samen, %; 21  = untersudh  

te Zapfen, Stiick;  2<2 = ebenso % in den verschiedenen Elassen.) Es  
erhellt daraus, dass sich  die Zapfen  der verscbiedenen Untersuchungsarte 
inbezug auf ihre durcbschnittliche Länge nicht nennenswert  unt  ere ehei  -  

den. Eigenrtiimlicli  ist,  dass die kiirzesten,  nur 31 mm Langen Zapfen 

aus dem Kiefernwaldgebiet,  ein paar  hundert Meter unterhalb der  Wald  

grenze  er'ha'lten word en sind. tlber das Verhäiltnis der Grösse  der Zapfen 
zur Höhe des S  ban  do rt  ee  ist teilweise auch in anderem Zusiammenhiang 

(192'0, 1 und 1920, 4)  gehandelt worden, wo auf Grund mehrerer Beob  

achtungen gezeigt wurde, dass die . Kiefer an den in llede stehenden 

alpinen Waldgrenzen verliältnisimässig reichlich und fast  gleich grosse  

Zapfen bildet wie weiter unten, wogegen die mittlere Länge der Fichten  

zapfen  im Verhältnis vieQ mebr abnimmt, sodass das Samenbildungsver  

mögen dieser Baumart wegen  der schwachen Entwicklung der Zapfen 
oder ihres vollständigen Feblens sohon merkbar unterbalb der Baum  

grenze  derselben aufhörit. Trotz dieseim Grössenvertiälitnis öffnen sich dis  

Kiefernzapfen -an den Waldgrenzen schwerer a'ls  weiter unten. Beso-nders  
deutlich ergibt sich.  dies  bei den Zapifen vom Naatikkavaara, unter  denen 

iiberhaupt keine gut geöffneten. aber ungeöffnete 58 % anzutreffen 
waren. Ebenso wurden beim Ausklengen dieser Zapfen,partie unter  den 

geöffneten Zapfenschuppen hervor nur 22 % von der gesamten Samen  

menge,  d. h. 2—3 mal wenigeT als aus den iilbrigen erhialten. Geöffnete 

Zapfensehuppen finden sich in dieser Gruppe auch nuir  etwas mehr als  
3 iStiick pro Zapfen, wahrend die  enteprechende Zahl fiir die Zapfen 

vom Biisitunturi ca. 10 und fiir die Zapfen des Fiohtenwaid- und des  

Kieferiiwaldgebiets ca. 12 beträgt. b-iZapfenechuppen baben diese dage  

gen  zweimal mehr als  die anderen aufgewiesen. Die Zapfen der  verschie  
denen Klassen desselben Untersuchungsorts uniterscheiden sich ganz ton  
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sequent voneinander: die gut geöffneten eind am langeten, die ungeöff  

neten  am kiirzesten,  und unter den ersteren bef  indet. sich audi die 

grössbe Ainzahl mit Samein vers  e  liene  r  (b-  und c-)  Zapfenschuppen. In  

bezug auf den durchscbnittlidhen Samenreiclitum der Zapfenschuppen  

zeigen die Zapfen  der verschiedenen Klassen d age  gen keinen konstanten 

TJnterechied,  wohl aiber,  wie die Tabelle 3 ertkenjneai lässit,  betreffs dee  
durchschnittlichen Gewichts der Samen. (Kolumne  1 = Ort;  2 Marke 
der SaimenpriOben; 3 Gewioht von 1,000 Samen; 4 = Keimprozent;  5 
= von den gekeimten Samen haben im Lauf von  10 Tagen gekeimt,  %; 
6 ebenso im  Lauf von 20 Tagen; 7 = ebanso iim Lauf von 30 Tagen 
u.e.w.) Das Gewieht deT S  amen der  verschiedenen Probestellen zeigt dage  

gen  ganz unregelmässige Schwan kangen; so haben die Zapfen de.s Fich  

tenwaldgefoiets, die am allergrössten  eind, annähernd ebenso leichte Sa  

men  gegeben wie die dee Kiefernwafldgebiete, die etwa 7 mm  kiirzer  sind. 

(Fur die Fiehte vgl.  1920, 1.) 

Die zuletzt erwahnte Tabelle veranschaulicht auch die Keimfähig  
keit  der zu den verschiedenen Gruppen und Klassen gehörenden Kiefern  

samen,  die auf den Resultaten mit dem Keimkasten von Cieslar  beruht. 

Bei  der Ke  imun g war die Tempeiratur -f- 2r2° C, und alle Samenproben 
keimten zu gleicher Zeit. Die Zablen zeigen, dass audi die Keimfahig  
keit der  von  deT Baumgrenze  stammenden Kiefe.rns.amen wider Erwar  
ten gross und im allgemeinen  nicht kleiner ale bei den i.n  den unteren 
Teilen derselben Gegendon gewachsenen Samen ist. Dies ist  umso be  

merkenswerter, als die die Keimfäihiigkeit angebenden Zaihlen nioht aus  
schlieeslicb. fiir vollentwiekelte Samen ausgerechnet sind, .sondeirn auch 
fiir solche, unter  denen sich nach  eine,m der gewohnlichen Samenreini  

gung entsprechenden Verfahren auch noch echwachere Samen finden. 
Yon den vollen Samen haben also in meh reran Fallen nur einige wenige 
nicht gekeimt. Interessant ist auch das  hohe Keimprozent der unter  

ungeöffneten Zapfenschuppen  hervorgeholten Samen. So haben auch 

ganz ungeöffnete Zapfen Samen gegeben, die durchaus nicht als un  

brauchbar angesehen werden diirfen, wie man Sifters anigenommen  hat. 
Auch bei derartigen Zapfen ist die Zahl der keimenden Samen oft ca. 

20, d. h. viel imeihr, ale nach den Berechnungen von Lassila  (1920) an. 
den im Norden des nördlichen Polarkreiees wachsenden Kiefern Samen 

durchschnittlich pro  Zapfen ausfalien. 

Der einzige  wes©ntliche Uniterschied zwischen den Samen der  in hö  
herem Niveau  gewacheenen Kiefern ist (abgeeehen von  ihrer relativ  hel  

leren Farbe) ihre  verbaltnismässig langsamere Keimfähigkeit. Wie man 
aus der Tabelle ersieht,  haben von alien innerhalb 70 Tage gekeimt en 
Samen vom Scheirtel dee  Riisitunturi wahrand der ersiten 10 Tage nur 

24.5 % und von denen dee Scheitele dee Naatikkavaara 34-6 %,  von de  

nen detr Niederungen aber 54.3 und 51.8 % gekeimt, Erst  nach ca. 30 

Tagen haben sich diese Zablen einigerimassen ausgeglicben. Dieses Er  

gebnie stimmt gut zu den fruberen Forsohungsresultaten, welche  zeigen, 

dass die Keimfähigkeit der  in grösserer Seehölie und  weiter im Norden 

eingesa.mmelten Kiefernsamen eehr lange, und zwar sogar  noch im zwei  

ten und dritten Jahre nach den Auesaaten, fortdauert (vgl.  unter  anderm 

Hagem,  1914; Wibeclc,  1916—1917; Lassila,  1920). 
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Von den aus" Fichitenzapfen  erhaltenen Saanen keinutan nur die des  

Fichtenwaldgebiets und de® Riisitunturi. Die  Keimfähiigkeit der  arste  

ren beträgt jedoch nur  2 und die der  letzteren 25 %. Die letzteren, die 

an etwas unterhalb der Waldigrenze  stehenden lebans.fähigisten  Fichten 
der Gegend  gew&chsen waren,  wichan also hsdeuitend too den anderen 
ab. Fjiiher ist gezeigit worden, dass die Fichte an den siidlichsten alpi  
nen Baumgreinzen nicht einmai vollentwickslte Zapfen  bild e t und dass 
ihre rationelle Grenze viel weiter unten  verläuft,  wobei sie sicli  im Durch  
schnitt  mit ihrer Waldgrenze vereinigt (vgl. 19i20, 4),  d. h. die ratio  
nelle Grenze der Ficlite liegt auf den siidlichsten Fjelden Finnlands 
weiter unten ale ihsre empirisehe,,  w.ogegen  dieise Grenaen öich  bei der 
Kiefer und Birke vereinigen, oder richtiger, die letztere sich nicht bis  

zur theoretischen rationellen Grenze erhebt. 

Die  an den polaren Grenzen der Kiefer zur Unter  su chung  entnom  
menen Samen sind abenfalls im Winter 1920 geerntet. Da fiir die Un  

tersuchungen nur soldhe Zapfen  benutzt werden konniten, die fiir den ei  

genen  Bedanf des Reviers Utsjoki  eingesammelt waren.,  sind unter ih  

nen die kleineten Zapfemgrössen uherhaupt nicht veritreten. Dagegen 
sind unter die Paritien vOn  150—300 Zapfen,  wie siie von jedem Ot-te 

zur Untersuchung entnommen  warden, Zapfen von sehr vielen Bäumen 

gekommen. Die Samen w.urden fast ein Jahr, bis zum Januar 1921, 
in den Zapfen gelassen, wo sie  unter Anwendung der oben erwalmten 

Temper aturen und einer Klengungsaeirt von 3  Tagen im Thermostaten 

herausigelöst wurden. Alle .aus den Zapfen befreiten Samen wurden je  
docb nacb zweimal am Tage TOrgenommenam Kilengen aus dem Tiher  

mostaten enrbfemt. Die Zapfen  jedes UntersuohungsoTtes sind in zwei 

Klassen, in die weniger als  36 und die mehr als 36 mm langen, grup  
piert und die .aus ihnen erhaltenen Samen getirennt untersuöht worden. 

Die Zapfen wurden ebenso ei.ngehend behandelt wie die von den ailpi  

nen Grenzen; durch Herausbrechen der a-, b-  und c-Zapfenschuppen 

wurden an ihnen die Schuppen gezählt  und  die  den  beiden letzten  Schup  

panklassen entspreöhenden  Samen barechnat. Danaben sind die Zapfen 
auf Grund der  Form der  Apophyse ihrer Schuppen in plana- (1),  gibba  

(2) und hamata- (3) Formen klassifiziert  worden. Bei der Klassifika  
tion wurden diejenigen Schuppen  als ausschlaggebend genommen, die 

von dem Zweig riach aussen  hingen, als  sich  der Zapfen noch am  Baume  

befand (vgl.  Kavramo, 1890; Engler, 1913). 

Die fiir  die Untersuchung  entnommenen  Zapfen wurden von lebens  

fähigsiten, iiber 1 50-jährigen Bäumen folgander nördliohster Kiefern  

„wälder" Finnlands einigesainmelt:  im Kieferngeibiet  am Polmakjoki  

(69° 52'), bei Jomppaila a,m  Utsjoki  (69° 48'), auf dam Abhang des 
sudlich  v-om vorhergehenden liegenden Tsuoggavaara (69°  37')  und auf 

dem Tsiuttavaa.ra am Inarijoki  im nördlichen Teil das Kirehspiels  Inari 
(69° 3'). Auseerdem wurden zu Keimversuchen im Kirchspiel  Utsjoki  

gaklangte Kiefernsaimen aus den folgenden Kiefernwaldern benutzt: bei 

Ollila,  bei Leppälä und östlich vom Tsuoggajärvi. Alle diese Einsamm  

lun.gssteillen liegen in ca. 50—100 m  Seehöhe. 

Aus Tabelle 4, in der die hauptsächlichen  Resultate über die 

fraglichen Zapfen mitgeteilt sind, geht unter  anderm hervor, dass die 
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Zapfen der  polaren Kieferngebieite relativ gross, viel grosser  als die in  

K'nusaimo urad Posio eingesammelten  desselben Jahres waren. (Kolumne 

1 Ort;  2 und  3 = mittlere Länge der  Zapfen, .mm; 4 durohsdhni.t  

t-1  idles Gewicht der Zapfen;  5, 6 und 7 = von den Zapfen gehören % 
den Formklassen  1, 2 und 3 an; 8 a-Zapfensehuppen  pro Zapfen; 
9 = b-<Zapfenschuppen ebenso; 10 =  c-Zapfenschuppen efcenso; 11   

zusammen eibenso;  12 =  voile b-'Samen pro Zapfen; 13 tauibe ebenso; 
14 = voille c

J Sa.men ebenso; 15 = tauibe ebenso; 16 —voile zusammen 

ebenso; 17  = taube zusammen ebenso; 18—2-3 = dieselben Samengruppen 
wie vorher pro Zapfenschuppe; 24 =; voile Samen zu % von den c-  

Zapfenscliuppen; 25  = ebenso von den b-rZapfensehuppen; 26 und 27   

taube ebensio; 28 beim Ausklengen  der Zapfen  geöffnet, %; 29 =  
ebenso ungeöffnet; 30 = untersuchte Zapf en, Stiick;  31 ebenso %in 

den verschiedenen Klassen; 32 = Gewicht von 1,000 vo'llen Samen, gr,  

aus den .geöffneten Zapfenschuppen erhalten. Kastellut kävyt-  Nassge  
machte Zapfen.) Dass unter den obi  gen Zapfen die kleineren wegge  

l.assen sind,  bewirkt  jedooh, dass die Zahlen der TaJbelle nicht den  mitt  

leren Zapfengrössen der Gesiamternte des betreffenden Jahres ent  

sprechen. 

Aus der Zusammensitellung  auf Seitte 32 erheillt,  dass die Form der 
Schuppen der Zapfen nicht auf deren öffn.ung  beim Klengen einwirkt 

(auvenneet =ugeäfifnet, .aukenemafrtomat =  ungeöffnet) und dass von 

den kiirzeren Zapfen ein relativ grösserer Teil plana-Zapfen  sind  ale von 
den längeren (yli  36 mm grosser  als 36 mm, .alle 36 mm  = kleiner als  
36 mm).  

Die durchscbnittliche Schuppenzahl der Zapfen pro Zapfen  ist un  

ter denen des Kirchspiels  Uit®  joki  etwas kleiner als weiter im Siiden. 
Dies ist hauptsäcblich durch die verhältnismässig niedrige Zahl der  

kleinen Bas<alls«htippen verursacht. Am interessantesten ist jedoöh-fiir 

die nijrdlichen Zapfen deren kleiner Samenreichtum, besonders was die 

vollen Samen anbelangt, deren Zahl z. B. bei den Zapfen  vom Polmak  

joki nur 9.7 Stuck und bei denen vom Tsuoggavaara 13.6 Stuck pr-o  

Zapfen beträgt. Nur selten sind denn  auch unter  einundderselben Zap  
fenschuppe zwei voile Samen anzutreiffen; selir oft findet man da nur  

einen, oder voile Samen fehlen ganz. Typisch sind in dieser Hin&icht 

die Zapfen vom Polmakjoiki,  bei  denen  .auf eine grössere  Schuppe durch  
schnittlich nur ca. ein balber (0.57) voller und ausserdem ein Viertel 

ganz tauber Samen zu finden war. Statt der iibrigen Samen erscheint 

entweder ein ganz verkummerter Samen oder nur ein Saimenfliigel. 
Ganz samenlos wiaren oft die mitten an dem Zapfen befindlichen Schup  

pen,  was man auch dar-aius schliessen. kanin, dass  unter den c->Schuppen 

aus nicht nassigamiachten Zapfen durchschnititlioh wenigei Samen her  
vorkamen .als unter den mehr basal gelegenen b-Schuppen. Wei  

ter nuch Siiden zu nirnimt die Zahl der vollen Samen ziemlich regelmäs  

eig zu und die der ganz  tauben efoeneo a.b. Dagegen variiert d.as  durch  
sohnittiliche Gewicht der erhaltenen Samen nicht in demselben Verhält  

nis,  sondern z. B. die Samen Vom  Poilmiakjoki  sind mer.kbar schwerer als  
die vom Tsiuttavaara und Tsuoggavaara. Die kiirzeren Zapfen dessel  
ben  Untersuehungsortes geben jedoch .auch in  diesem Fall leichtere und 
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relativ weniger Samen als  die längeren und die un-geöffneten  Zapfen  

scbuppen leiobtere als die geöffneten. 

Zapfen und Samen der polaren Fiehte Finnlands konnten fiir die 

vorliegende Untersuchunig nicht von den polaren Bauim-,  sondern von  

den polaren Walldgrenzen  besohaifft wenden. iSie gehören zur Ernte dee 
Jaliree 1920 und sind  so emgesammelt,  dass  von jedem Baum nur  ein 
seine miittelgroseen Zap,fen  vertretender Zapfen  genommen  werden sollte. 
Die Samen wurden auf dieselbe Weiee aus den Zapfen  be,frei,t wie bei 

den Zapfen von den alpinen Grenzen  in  Kuusamo und Posio (S. 5); 

unter den ungeäffneten Schuppen wurden jedoch keine Samen enitno,ni  

men, weshailib die Samen den von den c-Zapfanschuppen  etammenden 

entspreohen. Die Einsammlungsorte der Zapfen ,sind: der nördlichste 
Ficbtenwald des Kirchspiels Enontekiö unweit dee Muotkajärvi (68° 

15')  und zwei Fichtenwaldheiden an  der Miindung  dee livalojoki (68°  

50') m Die Zapfen waren dieeelben, die fiir die Festetellung des relati  

ven Vorkommene der verschiedenen Fiebtenformen (19:20, 1) benutzt 
worden sind. Die mittlere Länge der ersteren  betruig 6.29, die der  letzte  

ren 6.82 cm, und die Form der Zapfen echwanikte bei beiden zwiscben 

fennica  vers,  obovatam und europaea.  

Gleichzeitig  mit den Samen dieser Waldgrenzgegenden  wurden auch 

unter mehrere® anderen Breitengraden eingesammelte Kiefer,nisamen 

zum Keimen gebraoht. Der Ursprungsont und die Beschaffenheit dieser 

und anderer in Biede stehender Samen ergeben eich aus Tabelle 5. (Ko  
lumne 1 —N:o  der Probe; 2  = Ursprungsort der Samen; 3 Bxeiten  

grad; 4 = taube Samen % von der Ge&aimtzabl der Samen; 5 = ebenso 

vom Gewicht; 6 = Gewicht von 1,000 Samen,  gr, der voillen;  7 = ebenso 
der  tauben; 8  = ebenso im Mittel; c-siemeniä = c-iSamen.) Da mehrere 
der darin angefiVhrten Zahlen aus kleineren Samen proban als  die ent  

spreebenden  friiber erwabnten Resultate berecbnet eind, weichen eie 

etwas von den letzteren ab.  Dooh sind  sie  untereinamder vergleicbbar. 

In dam Yerzeiebnis feh'len die Samenpairtien, fiir die wegen  der gerin  

gen Menge der Samenproben keine zuverlässigen Durchsohnittezahlen 

gewonnen  werden konnten.  

Die Auifzeiicbniumgen über die Farfoe der verschiedenen Samenpro  
ben zeigen,  dass die polaren und alpinen Samen aucb .an diesen Unter  

suchungsorten im alligemeinen heller als die sudlicberen und weiter un  

ten gewacbsenen  eind. Indes iet die Farbenvariation nicht gamz Tegel  

massiig.  

Mehrere der in Tabelle angefiihrtan Samenproben, s'ind in dem Ap  

parat von Jacobsen wahrend 70 Tage zu:m Keimen gebraoht  warden. Die 

Ergebniisee der Keimung finden eieb  in Tabelle 6. (Kolumne l  = N:o 
der Samenprobe; 2 = Ursprungsort der Samen; 3 = Keimprozent;  4   

von den gekeimten  Samen haben nacb 10, 20 u.s. w. Tagen gakeimt %). 
Sie zeigt unrter anderrn, dass die Samen der polaren Kiefern, fast gar  

niobit, die der polaren Fichitenwaldar dageigen verhältnismäseig  gut ge  
keimt  baben. 

Die Untersohiede, die sich in der Keimung der alipinen, polaren  
und siidlicber eingeeammelten  Kiefernsa.me.il, ergeben ha,ben, laseen   

muten, dass  im anatomieehen Bau und in der  physiologischen Entwick  
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lung dieser verschiedenen Same n eine wesentliche Di-fferenz bestehen 
miisse.  Dies  hat auoli Wibeck  (19:20)  konstatiert durch den, Nachweis, 
dass bei den nord sell  wedisohen Kiefernsamen, aus  denen erst  im  zweiten 

Jahr nach der Aussaat  der grösste Teil der Pf  1  aneen  entstehit,  ,auch die 

Länge dee im Samen ruhenden Emibryos relativ kiirzer ist als  bei den 
schneller keimenden Samen. Da bei  der Ausfiihrung der vorliegendan  

Untersuchungan eine merklioh stärkere  Vergrässerun.g als  von Wibsck  
angewandt worden ist,  kann die Frage  jedoch noch eingehender be  
leuchtet werden.  

In den Abbildunigen 4—7 werden einiige auif derartigen mikrosko  
pischen  Untersuchurn gen beruhende Zeichnumgen mitgeteilt, von denen 
sich die beiden ersten auf Kiefern, die beiden letzten auf Fichten be  

ziehen (v  = Prothallium; si Keimblatt; a = Embryo;  ar  = Embryo  

träger; k  = Samenschale). Die ganz links stehende Figur in Abbil  

dung 4 stammt von siidfinnischen Kiefernsamen. Darin sieht man 

das  Innere der  Samenschale ganz ausfiillende Prothallium sowie in die  

sem den kräftig  entwickelten, fast die Länge  des  entsjjr. Prothalliums 
besitzenden Embryo, an dessen Wurzelende kaum erkennbar der Em  

bryoträger sitzt. Die Keimblätter sind ebenfalls gut entwickelt.,  Die 

folgende Figur rechts bietet ein ziemlich typisohes Bild von den b- 
Samen (111 b) der kleinsten Zap  fen des  Riisitunturi. Der Embryo  ist  
auch hier verb  äl t  n  ism  äss  ig  kräftig, aber an seinem unteren  (richtiger  

oberen) Ende ist deutlich ein Embryoträger zu bemerken, und das Pro  

thallium scliliesst sich nicht so eng  an die Samenschale an wie bei dem 

vorhergehenden. Die beiden Figuren rechts beziehen sich  auf  Samen 

von den polaren Kieferngren-zan von Utsjoki;  die links stehende reprä  
sentiert einen vollständigst entwickelten iSamen vom Polmakjoki,  die 
reohts stehende den vielleicht häufigsten Bau der weissen Saimen der  

selben Gegend. Von den Samen des Riisitunturi uruterscheidet sich der  

erstere  haupitsächlich durch die relative Länge des Embryoträgers. Bei 
dem letzteren ist daa Prothallium so verkiimmert.,  dass es  ganz  lose und 

bewieglich ist,  und der  eigen.tliche  Embryo  bildet nur einen kleinen Teil 

von der  Gesamtlänge des  letzteren und des  Emibryoträgers.  

Bei den Samen der Waidgrenzkiefer sind jedoch ausser den vorer  

wähnten Anomalien noch mehrere andere anzutreffen. Eine solche ver  

anschaulicht die linke Figur in Abbildung 5. Da erscheint der  Embryo 

umgekehrt, d. h.  das Ende desselfoen, wo sich die Keimiblätter befindeh, 

liegt auf der  Seite der  Mikropyle und das Wu.rze:lende auf  der entgäigen  
gesetzten. Yon dieser abnormen Lage riihrt  es her, dass die Keimblätter 
des Embryos  beiim Keimen des Samens zuerst aus diesem hervordringeni, 
wäihrend die Wurzel in dem Prothallium und der (Samenschale bleibt. Ein 

eigentlicher  Keimling  kann aus einem derartigen Samen, nioht entstehen. 
Unter den bisher unters.uch.ten Samen ist diese Unregelimässigkeit haupt  

sächlich  nur bei denen der ailpinen Waldgrenzen von Posio und Kuu  

samo, und zwar gewohnlich  zu I—s1—5 % von der  Zahl dier gekeimten Sa  

men, vorgekommen. Höchst wahrscheinlich ist sie aber auch weiter  im  
Siiden zu finden; unter  andeo-m ist  bei den jetzt zum Keimen gebrachten 
mittel- und siidfinnischen Samen,  deren Zahl 800 beträgt, das Keim  

blattende des Embryos in 3 Fällen zuerst aus dem Samen herausgekom  
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men, und auch bei den. friiheren Keimversuchen sind ahinliche  Beobaoh  

tungen gemacht worden. 

Der vorherrsch-ende Bau dee Kiefernsamens der nördlichen Wald  

grenzgegend war wenigstens im Jahre 1920 von der Art,  wie ihn die  
zweite Figur in Aibfoildung  5  zeigt. Er ist in der Hinsicht unregelmäs  
sig,  dass in demsellben Samen mehrere Embryonen  oder richtiger Proem  

bryonen vorhanden sind (in der dritten Albb.). Diese sind  untereinan  
der durch einen kiirzeren  oder lämgeren Embryoiträger verbunden, je  
nacMem wie viele Embryonen existieren und wie weiit sie entwickelt 
sind. Die grösste bei den jetzt  untersoichten Siamen, angettfoffene Em  
hryozahl war 7, die häufigste 4, let-zteres vorwiegend auch in den re  
lativ seltenen Fallen, wo diese Anomdlie auch bei den Samen der alpi  
nen  Kieferngrenzen (z.  B. des  Riisitun.turi)  beobachtet worden ist.  

Bei den Fichtensamen der Waldgrenzgegenden  sind die beiden letzt  
erwahnten Fälle nieht <angetroffen worden. öfters unterscheiden sich 

jedoch audh diese Samen von den unter  giinstigeren Bedingungen entwik  
kelten darin, dass  sich an das Wurzelende des Embryos ein verhältnismäs  

sig langer Embryoträger anschliessft,  sowie darin, dass das Prothial'lium 

schwacher ausgebildet ist. Dies ge'ht auch aus den Abbildungen  6 und 
7 hervor. Die  linke Figur der ersteren bezieht sich  auf einen gut 
entwickelten siidfinnischen (aus Tenhola) Samen (bei dem die Keim  
blätter griinlich sind) und die mibtlere auf einen Samen aus  Rovaniemi. 
In der anderein finden wir etwas von einem Embryoträger und zwischen 
Prottihallium und Schale einen schmafen Zwischenraum. Diese Eigen  
tumlichkeit ist moch deutlicher in der  folgenden Figur, die von  Samen 

aus den nördlichen Fichtenwaldern (livalogoki)  von Inari gezeichnet, ist.  

Der Embryo  ist jedoch auch bei diesen relativ kräftig;  solche  mit einem 

langen Tr-äger vereehene Embryonen wie die in der Abbildung unter  
halib  des Samens wiedergegebenen sind im allgemeinen selten. Dieselbe 

Beobachtung ist auch an den Samen des nördlichsiten Fiohtenwalds von 

Enontekiö gemacht  worden, von denen in Abibildung 7 links typische 

Zeichnungen  mitgeteilt  werden. Unter den schwachsiten Samen von Inari 
sind die allerschleditesten solche,  wie sie die iibrigen Figuren dieser Ab  

bildung wiedergeben; der Embryoträger kann auch länger sein ale der  

Embryo. 

Der  eigentiimliche Bau  der Nadelholzsamen der Waldgrenzgegenden  
lässt sich sehr  naturlich erklären,  wenn  man die Entwickiung  des unter  

giinstigen Bedingungen entetehenden Samens in Betracht zieht. Beson  
ders fur die Kiefernsamen erhält man in dieser Hinsicht  insitruktire An  

gaben unter anderm aus den eingehenden  Untersuchungen  'von Hof  
meister (1851). Bei der  Kiefer, bei welcher die im Blutesommer ver  
breiteten Pollenkörner bis zum folgenden Sommer, wo erst die eigemtliche 

Befruchtung stattfindet, in den Pollenkammern bleiben,  teilt sich der 
entstandene Proembryo in vier Zellenreihen, in  denen jede äusserste  

Zelle einen Embryo  hervorbringen kann,  der sich,  durch die in der Mitte 

befindlichen, sicli zum Embryoträger entwickelnden Zellen vorwärts  

gedrängt, in  das  Prothallium (vgl. auch Stra  s burger, 

1913). Meihrere Embryonen sind jedoch in demselben Samen unter  nor  
malen Bedingungen nur auf dessen ersten Entwicklungsstufen anzutref  
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fen. Von ihnen entwickelt  sich nämlich nur  einer kräftig,  während die 
anderen allmählich verkiimmern und absterben. In den untersuchten 

mittel- und siidfinnischen Kiefernsamen war denn auoh wenig mehr von 
ihnen zu finden, wogegen  einige von den Samen der alpinen und der  

grösste Teil  von denen der polaren Kieferngrenzen meistens 4 Embryo  
nen aufweisen,  d. h. halbreif sind. Yon dep halbreifen normalen Samen 

unterscheiden sie sich jedoch darin, das» sie  meist zwei fast gleicli  
kräftige und zwei sehr verkiimmerte Embryonen entlialten, wogegen  in  
den ietzteren nur einer gut ausgebildet ist.  

Wie oben (S. 12) erwahnt wurde, sind in den untersuchten Kiefern  
samen von Utsjoki  so gar melir ale vier (höchstens 7) Embryonen  an  

getroffen worden. Dies diirfte wohil darauf beruhen, dass sich das Zell  
gewebe des Proembryos (wie es nach den Beobachtungen von Hofmeister 
manchmal geschieht) in mehr als vier getrennte Zellschniire teilt,  
an deren Spitze sich je ein Proembryo entwickelt  hat. Weni'ger  waihr  
scheinlich ist dagegen  die Annahme, dass in derselben. Samenanlage mehr  
als  ein Archegonium befruchtet worden ware. Wenn dies der Fall ware,  

könnten in demselben Kiefernsamen bis 20 Embryonen enithalten sein. 
Bei der  Kiefer beträgt  nämlich die Zahl der Archegonien in derselben 

Samenanlage 3—5, und wenn diese alle befruchtet wiirden. und jeder 
Proembryo sich in vier Telle teilte, wiirde die Zalil der Embryonen 
zwischen 12 und 20 variieren. 

Bei der Fichte diirfte eine entspreöhende Teilung des  Proembryos  

nicht ibeobachtet eein, und daraus diirfte es sich auch erMären, dass sich  
in ihren Samen selbst unter ungiinstigen Verhaltnissen nicht mehrere 

Embryonen entwiokeln. Auseerdem hat sie  auöh nur  zwei Archegonien 
in derselben Samenanlage, weshalb die Entstehung einer grösseren Em  

bryozahl  auch aus diesem Grunde viel beschränkter ist als  bei der Kie  
fer. Infolge der kurzen  Wachs.tumsperiode und der ungiinstigen kli.ma  
tischen Verhaltnis.se maolit die Entwicklung des F  ichiten samene denn auch  
schon auf einer solchen Stufe halt,  dass an dem Wurzelende des  Embryos  

mehr von dem Embryoträger zuriiekbleibt als  bei reifen Samen. 

Von der Unausgereiftheit der Nadel'hodzsamen der Waldgrenzgegen  
den zeugt in gewissem Sinn auch die schwaclie und langsame Keimfähig  

keit disser Samen. Namemtlich die Samen, bei denen der Embryoträger  
nicht besonders lang ist,  können unter  giinstigen Bedingungen verhält  

nismässig gut keimen (vgl.  die Kiefernsamen vom Riisitumturi und Naa  
tiikkavaara und die Fichtensamen von Inari und Enontekiö),  wenn sie  

nur  hinreichend Zeit dazu erhalten. Wahrscheinlich dauert das Reifen 

der  Samen noch nach  dem Klengen fort, weil ihr Keimprozent später oft 

grosser  als  vorher und die aus ihnen erhältliche Iveimlingszahl im zweiten  

Jahr grosser  als  im  ersten ist. Was hinwieder solche Samen betrifft,  in de  

nen sidh mehrere schwach  ausgebildete Embryonen finden, ist es ziemlich 

sicher,  dass  sie  jedenfalls nicht länger nach der Einsaimmlung der Zapfen  
keimen (vgl. die Samen von Utsjoki im allgemeinen). Zu der  letzteren 

Beobachtung  hat im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung 
der  Umstand Anl&s s gegeben, dass das Keimprozent bei ein paar  kleine  

ren  'Samenpartien,  die der Forstmeister Virhhula aus von ihm selbst im 
Oktaber—November 1919 eingesammelten Zapfen erhalten. hat.te, inehr  
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fach  grosser  war als  später. Die  Zapfen  hatte er yon Kiefern,  die am  
Polma'kjoki  und Tsuoggajärvi  wuchsen,  genommen und anfang  Dezem  
ber bei -(-20 bis 30° (auf einem Wandbrett der Kiiehe)  au6geklengt.  Als 

er die Samen sofort danach keimen  liess,  fand er .als Keimprozent fiir die 
im Oktober igesammelten  Samen mm Polmakjoki  27 % und fiir die im  
November :gesammelten  33 % sowie fiir die vom Tsuoggajärvi 25 %. Da 

die Samen in grossem Umfang  schimmeltan, musste das  Experimentieren 
edhon in der dritten Woche  'aibgebrochen werden, we&halb das Resultait 
wahrscheinlich merkbar kleiner ist,  als es z. B. bei Anwendung  des Ap  
paratee von  Jacobsen geworden ware. 

Bei der Erklärung  dieses eigemtiiimlichen  Verhaltens ist ohne Zwei  
fel auch zu ibeachten, dass  die mit 'Samen versehenen Zapfen sich etwa 

einen Monat lanig in einem warmen Raum befunden batten, wo das  Rei  
fen der Samen fortdauern konnte,  zumal da die Zapfen  so friili gesam  
melt waren,  dass sogar  kaum duroh starke  Kälte eine grössere Unter  

brecliung  in der Entwicklung der Samen eingatreten  sein kann. Unter 
diesen Umständen könnte man sich denken, dass eine friihzeitige Ein  
sammlung der Kiefernzapfen und danach die Aufbewahrung derselben 
bei mässiiger  Wirme in den Wialdgrenzgegenden  moglicherweise aueli 

praktiseli  von Bedeutung ware. Uim dies endgiiltiig festzustellen, sind  

jedoeh noch weitere Versuohe erforderlicli. Im Zusammenhamg  mit die  

sen könnte auch eine niedrigere und höhere Klenigungstemperatur zur 
Anwendung kommen, denn es ist möglieh, dass die Embryonen des  talb  
reifen Samens keine so hobe Temperatur vertragen wie die des nor 
malen. 

In diesem Zusammenhang  sei erwiahnt, dass auch Dr. Renvall gele  

gentlich der Dauer der Keimfähigkeit  !bei den Kie  ferns a  men der 
Waldgrenzgegenden mitteilt, er haibe bei Keiimversudlien die Beobach  

tung gemacht, dass  die Keimfäliigkeit derartiger Samen sehr schnell  

abnimmt. 

Im Hinblick darauf. was  man iiber die Keimfäliigkeit  der Kiefern  

samen und iiber die Effhaltung  derselben. naob den friiheran und den 

jetzt gemacbten Beobadhtungen weiss.,  ist  es sehr wahrscheinlich, dass  
die in gewohnlidhen  .ySamenjahren" iaus  dem geographischen Gebiet Finn  
lands erhältlichen Kiefermsamen inbezug auf ihre Art in folgende drei 
Klassen ein.geteilt werden können: 1. Die Samen der sudlicli vom  rnitt  

leren Teil Kordfinnlands liegenden ebsnen Landstreeken, deren Keim  

fäliigkeit imeist gleioh nach dem Ivlengen am igrossten  ist und dann Jahr 

fiir  .Jalir mit  dem Alterwerden der Samen abnimmt. 2. Die  Samen der 

alpinen Waldgrenzen und nördlich vom mittleren Teil Nordfinnlands, 
bei denen die Keimfähigkeit wenigstens  wahrend des ersten Jahres nach 
der Einsammlung der Zaipfen zunehmen kann. 3. Die Samen der ei  

gentlichen polaren Waldgrenzen, deren Keimfähigkeit gauz  gering ist 

und umso mehr abnimmt, je .alter sie werden. Hinsichtlich 
ihres Baues unterscheiden sich  die Samen der verschiedenen Klassen in 

der  Weise, dass  die ersten normal entwickelt,  die zweiten in der Bezie  

hung unausgewachsen sind, dass sich ibei ihnen am Wurzelende des Em  

bryos ein iängerer Embryoträger  befindet, und die dritten halbreif sind, 
worauf ihre Ausstattung mit mehreren Embryonen oder die Schwache der  
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einzeln auftretenden Embryonen  (und die Lange dee Embryoträgers)  
hinweisen. Was die Fichtensamen betrifft,  können  bei ihnen die Klas  
sen 1 und 2 unterschieden werden. 

Oiben wurde erwaJhnt, d;ass  sich  von den nördlichejj  Kieferasaimen 
diejenigen- als  die allerschwachsten. erwiesen  haben, bei denen die Farbe 

der Schale weiss  oder grau ist (S. 11). Dasselbe gilt auöh von den 
Samen der alpinen Waldgrenzen. Yon diesen i®t denn auch im Verhälft  
nis der grösste Teil taub oder halbleer (vgl.  Kairamo, 1890),  weshalb man 

fur die ohne Wafol genommenen  hellen Saanen ein Meineres Keimprozent 
erhält als fiir die ebenso ausgeschiedenen duniklen. Die folgende.n  Zah  
len zeigen,,  dass  diese Regel auch fiir die siidlicher erhalitenen Kiefern  

samen von 1920 passt.  

Dasselbe  Ist auch aus den enteprechenden Ziahlen fiir das Gewicht  

vön 1,000 Samen und die Keimfähigkeit der Samen zu erke.nnen. Bei  

diesen ist  jedoch im Vergleiöh mit den vorhergehenden zu beachten, dass  
die Samen fiir  diese Untersuchungen ausgewahlt waren.  

Aus diesen Ergebnissen kann  matiirlidh nicht der Schluss gezogen  

werden, dass  alle hellen Kiefernsamen schlechter waren als  die dunkle  

ren.  Wie u.nter anderm Cannelin (1900)  festgestellt hat, können jene 
im  Gegenteil s-ogar  schwerer wiegen und ibesser keimen als  diese. Selbst  

verständlich hä,ngt es  hauptsächlich  von  den individuellen Eigenschaften, 
dem 'Standört und der Lebensfähigfkeit des Baumes ab, ob er 'verhiilt  

nismässig kleine -oder grosse  und schlecht oder gut keimende Samen her  
vorbringt, welches  auch die vorherrschende Farbe der Samen sein  imag. 
Finden sich iaber unter den Samen desselben Baumes neben dunklen 

weisse, &o sind die detzteren grösstenteils S'chwach  oder ganz taub.  
,Auf die <Schwäche der Nadalholzsamen der nördlichen und höheren 

Niveaus  deutet gewissermassen  auoh der Umstand, dass die aus  ihnen ent  
s.tandenen jungen Pflanzen weniger  Keimiblätter besitzen als diejenigen, 
welohe aus  sudliöheren 'Samein hecvorgegangen sind (vgl. u. a. Kairamo 

1890). In wenigen Fallen diirfte jedoch die Zahl der Keimblätter so 
klein befunden worden sein wie an denen, die aus  (111 b-) Samen der  

kleinsten ungeöffneten Zapfen vom Söheitel des Riisitunturi stammen.  
Von 25 unitersuöhten Pflanzen hatten nämlich 48 % 3,  ebenso 48 % 4 

Von den Samen % Taube Samen % von den 

schwarze  bunte weisse schwarzen  bunten weissen 

Kuivtaniemi . .  57.5 2,6.5 16.o ■2 5 62 

Laitila  . . . 56.5 31.0 12.5 4 20 82 

Lohtaja  35.5  5.5 0 2 18 

Ursprungsort der  Samen Gewicht  von  1000 Samen,  gr Keimprozent 

schwarze  bunte weisse schwarze bunte  weisse 

Kuivaniemi 
..

 '5.40 5.56 4.25 81 83 60 

Laitila  . 6.15 5.55 3.90 87 78 45 

Lohtaja  15.68 5.52 4.65 91 82 71 
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und 4 % 5 Keimiblätter. Die Pflanzen, welche  eich aus den beim Aus  

klengen mittelgrosser Za,pfen vom Scheitel des Naatilkkavaara losgelösten  
Samen entwickelt hatten, uniterschieden sich vertiältnismäseig deutlich 

von jenen. Von  40 Pflanzen waren 5.0 % mit  3,  52.5 mit 4, 27.5 % mit  
5 und 15.0 % mit  6  Keimlblättern versehan. 

Alle oben langefubrten Untersuchungen, darunter auch die detaillier  

ten, sprechen fur die friiher erwahnte Auffassung, dass die rationelle 
Grenze  der Kiefer in gewohnlichen  Samenjahren  an den polaren  Baum  
und auch Waldgrenzen siidlicher aLs die entsprechenden empirischen 

Grenzen liegt. Nur in einem hesonders giinstigen Jahr (bei einer hin  
reichend langen Wachstumsperiode)  kann der Kiefernsamen reifen. Da  

derartige Faille, die zugleioh auch von einer Verjiingung der Kiefer 

begleitet gewesen  sind, wahrend der letzten Jahrhunderte nur  durch  
schnittliöh einrn.al in hundert Jahren vorgekommen sind und von den  

Waldgrenzkiefern nach Renvall (1919) ca. 75 % ihr  Verjungungsvermö  

gen ganz  verloren haben, kann die eigentliche rationelle Grenze der Kie  
fer in Finnisch-L a  p p 1  a n  d erst durch Nordinari, in den Gegenden nörd  
lich vom Tal dee Vaskajoki und dem Inarinjärvi, gezogen  werden, wo  
die Kiefer viel häufiger, d. h. in Intervallen von oa. 10—20 Jahren,  

Verjunigungsjahre hat. 

Wenigstens an den siidlichsten alpinen Waldgrenzen Finnlands 

reift dagegen der Kiefernsamen in den meisiten Samenjahren noch bis  

zuir Baumgrenze dieeer Holzart aue. Seine Keimfähigkeit ist denn auch 

nach relativ kurzen Imtervallen eine eo gute, dass die empirische Grenze 
der Bäume noch nicht ihre theoretische rationelle Grenze  erreicht ha  

ben kann. 

Fiir die Fichte ist  d.as Verha'ltnis ein anderes; ihre rationelle 

Grenze vereinigt eich wenigstens mit ihrer polaren  Waldigrenze, und 
ebeneo liegt die erstere auch an den s  udlichsten alpinen Grenzen dieser 
Holzart  unterhalb der entsprechenden Baumgrenze. 

Die  alpine Baumgrenze und die rationelle Grenze  der Birke laufen 
wahrscheinlich überall in Finnland zusammen. An den eudlichen Gren  

zen daxf man annehmen, dass jene sagar  über diese hinausgsht.  

Der Charakter der Waldgrenzen Finnlands. 

Um den der Waldgrenzen Finnlands zu veranschaulichen, 

ist in  Abbildung 2 auch der Verlauf derjenigen Isothermen eingezeichnet, 

auf denen  die Waldgrenzen, wie angenommen  wird, hauptsächlich  beru  
hen. Ale diese Isothermen sind hier die Juli-isotherme —)—10-5° C 

und die mittlere Juni-, Juli- und Augusti-isotherme +B.s° C genommen  

(a die erstere nach dem Gradienten o.o° bsrechnet,  b  = etbenso nach 
0.8°). Da  jedoch fiir die Aufhellung  der  Temperaturverhältniese  in den 

Waildgrenzgegenden Finnlands vorläuifig nur die Resulta/te der in Ta  

belle 7 aufgefuhrten  Beobachtungsstationen herbeigezogen werden k»n  

nen, bleibt der Verlauf der Isothermen sehr" unsicher. (Kolumne 1 = 

Ort; 2 = iSeehöhe der meteorologisöhen Station; 3 = Breitengrad; 4 = 
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Längengrad von Helsingfors aus; 5  = Mitteltemperatur des Jahres; 6 = 

Mitteltemperatur des 1., 11. u.s.w. Monats des Jahres.) In Tabelle 8 
sind auch die theoretischen Höhen aufgenommen, zu denen sich die 
Waldgrenzen an den einzelnen Orten erheben müssten, wenn die Lage 
der Waldgrenze ausschliesslich durch diese Minimumtemperaturen 
bestimmt würde.. (Kolumne 1 = Ort; 2  = Julitemperatur um 0 C 
höher als +10.5°;  3 = Mitteltemperatur des Juni, Juli und August ....  
..° C, 4 = ebenso um 

0

 höher als +B-5°  0; 5 =  Höhe der  theo  
retischen Waldgrenze,  m, aus der Mitteltemperatur des  Juli und mittels 
des Gradienten 0.6° berechnet; 6  = ebenso mittels des  Gradienten 0.8°; 
7  = ebenso  aus der  Mittel temperatur des Juni—August und mittels des 
Gradieniten 0.6° berechnet; 8 ebenso mittels des Gradienten 0.8°.) 

Was die südlichsten alpinen Waldgrenzen Finnlands betrifft,  zei  

gen  Abbildung 2 und die S. 52 angegebenen Niederschlagsmengen  und  
deren Verteilung (Havaintoasema  =r  Beobachtungsstation; Vuoden sade  
määrä Jährliche Niederschlagsmenge;  Edellisestä tulee eri vuoden  
aikojen osalle % = Von der vorhergehenden kommen auf die verschie  
denen Jahreszeiten %; talven (XII—II) auf den Winter; 'kevään 
(III—V) = auf das Frühjahr; kesän (VI-—VIII) = auf den .  Sommer; 

sylksy.n  (IX — XI) = auf den Herbst),  dass diese Grenzen jedenfalls  nicht 
ausschliesslich auf den Temperaturverhältnissen und dem Unterschied in 
den Niederschlagsmengen beruhen  können. Abgesehen von ihrer tiefen 

Lage zeugt von  ihrem speziellen Charakter  das erwähnte Zusammenlaufen 
der Grenzen aller Holzarten sowie das Hinaufsteigen der rationellen 

Grenze deT  Birtke und Kiefer über die Baumgrenze. Daß  sind Eigentüm  

lichkeiten, die an  Grenzen  anzutreffen sind, wie sie die Kultur,  z. B. Aus  
hiebe oder Waldbrände, hervorrufen. Eigentliche Kulturgrenzen sind 

sie  jedoch nicht, denn die beiden letzterwähnten Folgeerscheinungen der 
Kultur sind in diesen Gegenden verhältnismässig selten. Sie sind  kli  

matische Grenzen,  aber, wie früher (1920, 4) gezeigt worden ist,  haupt  
sächlich durch Schneeschäden verursachte (vgl.  Abb. 4, 5 und 6),  deren 

Einfluss wie bei allen anderen klimatischen Faktoren auch aus  dem 

Grunde merkbar ist,  weil die fraglichen Fjeide  im Süden und Westen 

an  ausgedehnte Niederungen grenzen. Bemerkenswert ist ohne Zweifel 
auch das maritimere Klima dieser Waldgrenzgegenden, dessen Einfluss 

sich auch darin geltend macht, dass der vorherrschende Waldtypus der 

Iliß'o com/ktm -  M  yrt  /fiti.v-iTypu  s ist,  der die Möglichkeiten des Vorkom  
mens der  Fichte fördert und die der Kiefer herabsetzt. Über die frühere 

Holzartenzusammensetzung der Wälder der Gegend gewinnt man eine 

allgemeine Vorstellung ans den Abbildungen 7—lo,  die einige Er  

gebnisse der Untersuchungen  Dr. Auers über den Pollengehalt der Torf  
schichten der Moore, welche in den unteren  (Abb. 7 und 8) und oberen 
Teilen (Abb. 9 und 10) dieser Fjelde  gelegen haben, veranschaulichen. 
Es geht au®  denselben hervor, dass die Fichte erst relativ spät zur vor  
herrschenden Baumart geworden ist.  

Etwa vom 67. Breitengrad nach Norden gehen die alpinen Wald  

grenzen  ohne Zweifel in mehr thermische Grenzen über (vgl. Abbildung 

2). In manchen Fällen sind sie dort jedoch durch Waldbrände hervor  

gerufene Kulturgrenzen. Vergleichsweise deutlich tritt hier auch der  
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Einifluss  der  absoluten Höhe dee Fjelds auf die Waldgrenze hervor;  iauf 
den niedrigeren Fjelden liegt sie weiter unten  ale auf den höheren. 

Oben  wurde bereits gezeigt, dass die polaren Nadelholzgrenzen  Finn  
lands sowohl klimatisch ale  audh durch die Kultur verursacht sind. Von  

dem ersteren Character der Kieferngrenzen zeugt besonders deutlich 
die yon  der kurzen Waehstumsperiode herrriihrende Unreife der Samen. 

An der im nordlichen Teil von Inari gelegenen  meteorologischen Sta  
tion ist  die Hitteltemperatur  der drei Sommermonate auch nur —|— lo.2°,  
d. h., der Betrag, der als  .notwendige Voribedingung fiir die Entwicklung 

des keimfähigen  Kieferasamens gilt (S. 4). Gerade in dieeer Gegend  
läuft denn auch naoh Renvall die Grenze hin,  welche  die polaren  Kie  
fernwälder in zwei Teille teilt: in den nordlichen,  in dem hut  durch  
echnittlich alle 100 Jahre Verjungungsjahre  eintreten,  und den siidli  

chen, in dem solche mit Intervallen von 10—20 Jahren vorkommen. 

Ausser den ungiinetigen Temperaturverhältniesen wirken entscheidend 

auoh die iibrigen Faktoren ein, vor allem der Windreichtum des er  
wahnten nordlichen Gebietes. Wegen der Stiirme und des flachen Wur  

zelsystems der polaren  Kiefer (Abbildung  11) sind demgemäes die durch 
Sturm veruirsachten Schäden an den Waldgrenzen  eehr häufig. Ausser  
dem eetzen diese vorzugsweise von NoTden wehenden Winde das Ver  

jiingungsvermögen der Bäume herab: unter ihrer Einwirfcung  beginnt 
der Baum zu venkiimmern, die Äete vertoocknen, und der Bauim etirbt 
schliesslich  ab. Nach den genauen  Untensuchungen von  Renvall sind 

von  den ca. ,320,000 übcr 150-jährigen Kiefern in den Tälern des  ITts  

und Kevojoki tatsächlich etwa  75 % solöhe, deren Fähigkeit,  taugliche 
Samen zu erzeugen, infolge der Liohtheit der Walder vollständig 
erloschen ist,  und nur ca. 6 % von der untereuchten Fläche von  ca.  

15,000 ha sind mit  Wald bestanden, des  sen natiirliche Verjiingung  ziem  
lich gesichert ist.  

Der klimiatische Oharakter der polaren Grenzen der Kiefer kommt 

auch in deoren schwacher vegetativer Tätigkeit, wie in dem langeamen 

Wachstum der jungen Pflanzen und Bäume eowie in der Mehrgip  

feligkeit  älterer Bäume, zum Ausdruck (Abbildung 15), Am  besten ge  
deihen die jungen Pflanzen und Bäume auch im Schutze  älteren Waldes 

(Abbildung  13). Einige  JahTe können jedoch ebensio die aus eiidlicher 
herstaimmenden Saimen entetandenen jungen Pflanzen audh auf offenen 

Pläitzen am Lehen bleiben (Abbildung 14). 

Der deutlichste Beweis dafiir,  dias.s  die polaren Grenzen der Kiefer 

in Finnland auch Kulturgrenzen sind, liegt darin, dass eie auch seit 

Menschengedenken infolge von Aushieben, \Vald;bränden und Renntieir  
weide mehrere Kilometer nach Suden vorgeruckt  sind oder dass sich  

eine sporadisch vorkommende Region von Kiefernwäldern in eine Region 

sporadisch vorkommender Kiefern verwandelt hat. Sehr oft haben 
die Folgen der  Kultur auch den Einfluss ungiinstiger klimatischer Ver  
hältnisse verschärft. 

Auch die polaren Grenzen der Fichte sind in Finnland teile natiir  

lich, teils durch die Kultur hervorigerufen. Die Zeretreutheit der an 
ihrer Baumgrenze zu  findenden Fichtenvorkommuisee sowie deren vor  

zugsweises Au  f  toeten auf frischen Böden weisen darautf hin, dass  die 
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Waldbrande einen grossen Teil ihrer nördilichsten Yertreter vernichtet 
halben. Da die Samen- (und eogar  die Zapfen-)  Bildung der no  oh iibri  

gen  Fichten und Fichtengruppen eehr schwach  ist,  entspricht  ihre gegen  
waritige empirische Grenze im grossen ganzen  auch. der klimatischen. 
Die  polare Waldgrenze der F ichte verläuft dagegen wenigstens in Enon  

tekiö-, Sodankylä-  und Inari-ILappland  wahrscheinlich siidlicher, als es  

lediglich  auf Grund  der klimatischen Verbältnisse der Fall 6ein wiirde; 

hieriauif deutet aueh ilir relativ tgutes  generatives  Vermögen.. Iliren ge  

genwartigen  Platz nimmit diese Grenze denn auch hauptsächlich wegen  
der Waldbrände und der weiter nördlieh hau'fig werdenden trockenen  

Waldtvpen  ein. Kiinftige Untensuchungen iiber das Pollenvorkommen 
werden jedoch ohne Zweifel weit-eres  Licht iiber da.s fruhere relative  

Vorkommen der  Fichte und Kiefer an deren heutigen Wald- und Baum  

grenzen  verbreiten. 
Im Vergleich  zu den Nadelholzgrenzen sind  die Girenzen der Binke 

meist typisdhe klimatische Grenzen (Abb. 17  und 18). Die  polare Grenze 
im Län Petsamo ist jedoch grössteniteils  eine  yon Aushieben herriihrende 
Kulturgrenze, und ebenso sind in der  Nähe der Siedelungszentren Fälle 

anzutreffen, wo ihre alpine  Grenze aus derselben Ursaohe herabgegangen 
ist.  Relativ am  empfindlichsten sind in dieser Hinsicht die Wilder mit 
stammweise auftretenden Birken (Abbildung 19),, in  denen auch die ve  

getative Verjiingung schwaeh ist. E'ine von Waildbranden herriihrende 

Verschiebung der Birkengrenze ist eb-enfalls nicht ganz seliten. 

Die  künftige Nutzung der Waldgrenzwälder Finnlands. 

Die Waldgrenzwalder Finnlands sind alls Schutzwialdungen zu be  
trachten, lund aus diesem Grunde ist ihre  kiinftige  Nutzung so zu regeln,  
dass ihre Erhaltung und Entwickhing aufs beste gewahrleistet wird. 

Eine Ausfiihrung soloher Yerjiingungshiebe wie weiter siidlich ist in 
den polaren Kiefernwaldern Finnlands undenfcbar. Die  Aushiebe mils  

sen sich,  wie Renvall  (1919) bemerkt,  auf die Entfernung nur der  alten 

Bäume iiber den bereits geniigend entwickelten Jungbestä.nden sowie 
auf die Beseitigung der diirren Bäume und der Windbriiche be  

schränken. Damit ein derartiger Waldbau unter  den bestehenden Yer  
hältnissen möglioh ist, sind  sehr umfangreiehe Waldareale erforderlich,  
denn nur in diesem Fall können die nötigen Gebiete fiir Jahrzehnte, ja 

vielleicht fiir Jahrhunderte geschont und zugleidh die Aushiebe an S'tel  

len ikonzentriert werden, wo sie jeweils berechtigt sind. Einige  hundert 

Hektare Kietferngebiet geniigen hiexfiir nicht, denn in  den meisten Fal  
len befindet sich  dieses in einem solchen Zustand,  dass daselfoat fiir Jahr  
zehnte kein  eigentlicsher Kiefernabtrieib vorgenommen  werden  kann. Be  

6onders charakteristisch sind in dieser Hinsicht die hauptsäehlichen 

Kieferngebiete des  Kirchspiels  Utsjoki,  in denen nach den Untersuchun  

gen  Renvalls  auf ein Areal von 15,000 ha  nur  107 ha oder 0.75 % mit 
einem heute ziemlich genugenden  Jungbestand (d.  'h. Bäuime der letzten, 
etwa 70-jähirigen  Altersklasse)  kommen, wahrend dieser fiir 87.4 % oder 
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ca.  13,000 'ha volktändig  fehlt (hut etwa 1,200 junge Bäume!). Die  er  
wähnten 10-7 ha stellen alsio die AihtTiebsfläche dar, welche geniigen miisete  
fiir mehrere Jahrzehnte,  ja eventuell fur die nächeten 100 Jahre, d. h. 
bis  ein neues Verjiingungsjabr eingetreten ist  und der daraus hervorgegan  

gene  Jungbestand eich zu hinreichender Grösse  entwickelt bat. Pirivaten 
Bauerngiitern können diese Waldgebiete auch nicht zugeteilt werden, 
sondein sie miissen dem Staat erhalten bleiben, wobei  weiter im Siiden 

auch geniigend  beesere  Kiefernwalder anzugfliedern  sind. neben denen die 
ereteren einen Revierkomplex  bilden, der den Bau'holzbedarf der Ein  
vvohner des Kirchepiels Utsjoki  befriedigt. 

Im Zusammenhang  mit der Unteraucbung  wird aucb eine 1920 ge  
sammelte Statietik fiber die landwirtschaftlichen Verhältnisee des Kircb  

spiels  Utsjoki  veröffentlicht,  au» der hervorgeht, dass sich die eigentliche 
Landwirtecbaft fast ausecblieselich auf Viähzucht beschränkt, die eben  
falls scbwiaoh geweeen  ist,  dass afoer die Bevölkerung  trotz alleni bisher 

mit dei'  Viehzucbt, der Renntierzucht und der Fiecherei ausgekommen 

ist,  obne durch Verkauf von  Waldern od. dgl. grössere Nebeneinnahmen 

zu erzielen. Unter diesen Umetänden ist es auch notwendig,  daes der 

kiinftige  Bestand der Bevölkerung  durch Reservierung  von Waldproduk  

ten in dauernd genugender Menge gesichert wird. 

Aiuch die Afbgabe eigener Birkenwalder an private Gehöifte iist  in 
manchen Fällien bedenkliöh. Nach  der eingesammelten Stlatistik gibt es  
,z. B. Unter den Haushaltungen  im Kirchsipiel Utsjoki  4i2 % soldhe, 
denen scbwer .geeigmete  und ausreichende Birkenwalder zugeteilt  
werden könnten, im iibrigen wären  bestimmte, durch die Yerhältnisee 

bedingte Verfabren zu ibeobachten, zu deren Durchfiihrung  aber ebenfalls 
ausgedehnte Areale und eine sohartfe tlberwachung  erforderlich sind. Am  
siehereten und auch den Intereeeen der  Bevölkerung  entsprechend ist es  

daher, dase auch diese Waldungen nicht fiix Private zeretiickelt,  sondern  
unter der Olbhut des Staates belassen werden.  

Bei den polaren Fichtenwaldern und alien nur etwas siidlicheren 

alpinen Waldern ist die Durcbfiihrung  dee vorerwahnten Pirinzips sehr 
leicht: da sie inbezug auf die Naturverhältnisse am ungiinstigsten  liegen, 

befinden sie sich im allgemeinen fern von der Bevölkerung  und in den 

Händen dee Staates. 





Kuvia 4. Männyn muodostamaa alpinista  metsärajaa Taivalkosken 

pitäjän  Pyhitysvaaran  laella n. 390 m mp.  Puut ovat 'kokonaan lumen  
turmelemia. (Vert. s.  53.)  

Abb. 4. Von Kiefern gebildete  alpine  Waldgrenze  'auf  dem Scheitel 

des Pyhitysvaara,  ca. 390  mü. d. M.,  Kirchspiel  Taivalkoski. Die Bäume 

sind sehr stark  durch  Schnee  beschädigt. (Vgl. S. 17.) 

Kuva 5. Kuusen alpininien puuraja  Kuusamon pitäjän Nuupatun  
turilla,  n. 425 m mp.  Kuuset ovat lumen murtamia ja karsimia. (Vert. 

s. 53.)  

Abb. 5. Alpine Baumgrenze  der Fichte 'auf dem Nuupatuinituri,  ca.  
425 m. ii.  d. M., Kirchspiel  Kuusamo. Die Fichten sind durch den 
Schnee  abgebrochen und entästet. (Vgl. S. 17.) 





K uv, a 6. Lumen taivuttamaa ja murtamaa  tunturikoivikkoa Kuusa  
mon pitäjän Nuupatunturilla, n. 450 m mp. (Vert.  s. 53.)  

Abb. 6.  Durch Schnce niedergebeugter und abgebrochener Fjeldbir  
kenwald auf dem Nuupatunturi,  ca. 450 m. ü.  d. M.,  Kirchspiel  Kuusamo. 

(Vgl. S. 17.)  

Kuva 11. Suomen pohjoisen metsärajamännyn omituinen juuristo  

muoto.  Inarin pitäjän pohjoisosa, Vuobmaveiskaide. (Vert. s. 56.)  

Abb. 11. Das eigentümliche Wurzelsystem der Kiefer an dor  pola  

ren Waldgrenze Finnlands. Nördlicher Teil des Kirchspiels  Inari,  

Vuobmaweiskaide. (Vgl. S. 18.) 





Kuva 12. .Tenojokivarren 'pohjoisin  mänty,metsä'' Suomen puolella. 
Metsän (harvuuden. takia voidaan siihen tuskin odottaa saatavan uutta 

taimistoa. Koichkinoivikuolppuna.  (Vert. s. 57.)  

Abb. 12. Der nördlichste Kiefern „wald" am Tanaifluss auf der fin  
nischen Seite. Koichkinoivikuollppuna.  (Vgl. S. 18.) 

Kuva 13. Vanhempien puiden suojassa varttuvaa  suhteellisen tiheää 

n. 70-vuotista Pohjois-Inari,  Tsiuttavaara. Vasem  
malla näkyvässä männyssä oli käpyvuotena  1920 ollut n. 1400 kpl keski  

määrin 3.8 om pitkää  käpyä, joista 1302 oli seuraavaan elokuuhun men  
nessä  varissut maahan. Puun läheisyydessä  on myöskin pari  n. 15-vuo  
tista männyntainta. (Vert.  s. 57.)  

Abb. 13. Im 'Schutze alter Bäume aufwachsende, verhältnismässig  
dichtstehende ca. 70- jährige Kiefern,,pflainzen". Nördliches Inari,  

Tsiuttavaara. An der links sichtbaren Kiefer hatten sich im Zapfem  

jahr 1920 etwa 1400 durchschnittlich 3.8 cm lange Zapfen befunden, von 
denen bis zum folgenden August  1302 abgefallen, waren. In der Nähe 

des Baumes stehen auol. zwei ca. 15-jährige junge Kiefern. (Vgl. S. 18.) 





Kuva 14. Rovaniemen seuduilta saadusta siemenestä vakokylvön 

jälkeen noussutta 6-vuotista mämmyntaimistoa Koillis-Inairissa lähellä 

männyn polarista puurajaa. Harrisuvannonlruolppuna  Näätämöjoen 
varrella. (Vert.  siv.  57.)  

Abb. 14. Aus Samen der Gegend  von Rovaniemi nach Rillensaat 

aufgewachsene 6-jährige Kiefernpflanzen im nordöstlichen Inari, nahe 

der  polaren Baumgrenze der Kiefer. Harrisuvannonkuolppuna  am Nei  
den fluss. (Vgl. S. 18.) 

Kuva  15. Suomen pohjoisin  mänty Polmakjarven  itärannalla. Lat  
vuksen  yläosassa on kymmeniä ylöspäin suuntautuvia pikkuhaaroja. 

Puun ikä 155 vuotta. (Vert.  siv.  57.)  

Abb. 15. Die nördlichste Kiefer Finnlands am östlichen Ufer des 

Polmaksees. Am oberen Teil dar Krone befinden sich meihrere Dutzend  

aufwärts gerichteter kleiner Gipfeln. Alter des Baumes 155 J. (Vgl. 

S. 18.) 





Kuva 16. N. 200-vuotista vartevaa mäntymetsää Paatsjoen laaksossa 
Inarissa. Mäntyjen suurin pituus lähes 20 m. Männyn  polarinen  metsä  

raja sijaitsee B—98 —9 peninkulmaa  pohjoisempana.  (Veri.  siv.  57.)  

Abb. 16. Etwa 200-jähriger geradschäftiger Kiefernwald im Tale 
des Pasvigflusses,  Kirchspiel  Inari. Gross  te Länge der Bäume annä  
hernd 20 m. Die polare Waldgireinze  der Kiefer liegt B—9 Meilen nörd  
licher. 

Kuva 17. Koivua kasvavia  tunturirinteitä Outakosken kylän  koillis  

puolella Utsjoen  pitäjässä. Kurvasta huomataan koivumetsien harvuus  
sekä sijaitseminen vaikeasti kulettavilla rinteillä. (Vert. siv.  59.)  

Abb. 17. Mit Birken bewachsene Fjeldabhänge in der Nähe des 
Dorfes Outakoski,  Kirchspiel  Utsjoki. Aus dar Abbildung  wird die 
Lichtheit der Birkenwälder und ihre Lage auf den schwer ersteigbaren 
Hängen ersichtlich. (Vgl. S. 19.)  





Kuva 18. Utsjoen  pitäjän suurin kylä (osa),  Outakoski. Talojen 

ympärillä aidatut heinämaat (kentät). Tenojoen toisella puolella Norjan 

puolen tuntureita. (Vert.  siv.  59.)  

Abb. 18. Outakoski,  -das grösste Dorf des Kirchspiels  Utsjoki.  Um 
die Gehöfte herum eingehegte Heuwiesen (Felder). Jenseits des Tana  

flusses norwegische Fjelde. (Vgl.  S.  19.) 

Kuvia 19. Ylintä tunturikoivikkoa,  jossa mutkikkaat puut kasvavat  

yksikseen,,  eikä ryhmissä. Utsjoen  pitäjän itäosa, Polmakjoen latvoilla. 

(Vert.  siv.  59.)  

Abb. 19. Birkenwald der Fjeldgrenze,  in dem die gekrümmten 
Bäume einzeln, nicht gruppenweise, wachsen, östlicher Teil des Kirch  

spiels  Utsjoki,  am Oberlauf des Polmakflusees, (Vgl. S. 19.) 





Kuva 20. Koivuvyöhykkeiden parhaita jokilaaksokoiviko ita. Uts  

joen [pitäjän  pohjoisosa,  Kaava. (Vert. siv. 59.)  

Abb.  2io. Einer dar besten  Flusstalbirkenwälder i.m nördlichen Teil 

des Kirchspiels  Utsjoki,  Kaava. (Vgl. S. 19.)  
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Johdanto. 

Jokien tulva-alueiden kasvillisuutta  on A. K. Cajander kol  

messa huomattavassa tutkimuksessaan selostanut 1). Tulvamaat  

ovat täten saaneet etupäässä  kasvitopograafiselta  kannalta ei vain 

suurpiirteisen,  vaan myös  yksityiskohtaisen  selvittelyn.  Koska  kui  

tenkin allekirjoittanut  v. 1917 oli tilaisuudessa etenkin Kittilän  

pitäjässä  kiinnittämään huomiotaan erinäisiin piirteisiin  jokien  tul  

vamailla,  lienee syytä  lyhyesti  tehdä selvää  niistä, varsinkin  kun ne 

osaltaan,  etenkin geoloogis-maantieteellisessä  suhteessa,  valaisevat  

tulva-alueiden yksityiskohtaisempaa  tuntemusta. 
Kittilän  pitäjä  on suureksi osaksi  laaksomaata. Pitäjän  pituus  

suuntaan, pohjoisesta  etelään virtaava Ounasjoki  jakaa  sen  läntiseen 

ja itäiseen osaan, joihin  suuntiin maat Ounasjoen  laaksosta  kohoavat 

päättyen  osittain  kummallakin puolella  tuntureiksi. Lännessä  muo  

dostavat tunturijonon  Pallastunturi (820 m. y.  m.) ja sen  jatko  Kei  

miötunturi (640  m), Äkäskero  (562  m),  Aakenustunturi (555  m),  
Lainiotunturi ja eteläisin Yllästunturi (715  m). Aivan Ounasjoen  

vieressä  ovat  Levitunturi  (533 m) ja  Kätkätunturi (520  m). Itäisim  

mät tunturit ovat Kumputunturi  (592  m) ja Kaarestunturi  (400  m) 

ynnä  malmipitoisuudestaan  tunnetut puolitunturit  Porkonen y. m. 

Pohjoisosassa  kuuluu sitäpaitsi  osa Saariselkää sekä Puljutunturi  

Kittilän  pitäjään.  Suuri  osa  pitäjää  etenkin pohjoisosassa  on 200—250 

m korkeudella yli  meren  pinnan,  jokilaaksot  varsinkin  eteläosassa 

noin 150—200 m  2). 

Pitäjän  pohjoisosan  vuoriperän  muodostavat graniitti  ja meta  

basiitti, keskiosan  kvartsiitti,  liuske  ja konglomeraatti  sekä etelä  

osan pääasiallisesti  graniitti.  Aakenusjoen  varrella on kaksi  pientä  
kalkkikivialuetta . 

') A. K-  Cajander, Beiträge zur  Kenntniss der  Vegetation der  Alluvionen 
des  nördlichen Eurasiens, I,  11, 111, Acta Soc. Scient. Fenn., T. 32,  33, 37.  

2
)  J. J. Sederholm, Korkeussuhteet, Suomen  Kartasto  1910, N:o  2,  s.  16—17.  
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Moreeni on laajalle  levinnyt  ja sitä  peittää  monin paikoin  enem  

män tai vähemmän epäpuhdas  hieta, lietehietana, moreemhietana 

j, n.  e. Harjuja  ja dyynejä on etenkin pitäjän  kaakkoisosassa.  Kit  
tilän kirkonkylän  lähettyvillä  on  jotenkin  puhdasta  plastillista  savea,  

joka lienee,  kuten muukin pitäjän  niukka saviaines etupäässä  mo  

reenisavea. Turpeella  on mitä  huomattavin merkitys  maisemain raken  

teessa,  ja  Kittilä onkin maamme suorikkaimpia  alueita. Siellä  on eri  
koisen tyypillisiä  aapasoita  suurine rimpialoineen  ja pienine  letto  

ja korpilaikkuineen.  Varsinkin pitäjän reunaosissa,  jotka  ovat ve  

denjakajaseutuja,  leviää silmänkantamattomia rimpi-  ja jännene  

voja, joiden ranta-alueet ovat rämeitä,  etupäässä  Lapin  luonnolle 
ominaisia rääseikköjä.  Suuret nevat ovat vihdoin useiden muiden 

nevojen kanssa  kapeiden  korpi-  tai rämenotkelmain välityksellä  tois  
tensa yhteydessä,  ja näin ovat  suot suurina komplekseina.  Eniten on 

korpia  vesistöjen,  varsinkin pienten  jokien  varsilla. Toisinaan ra  

joittuu  aava neva joen  törmään,  toisinaan ovat jokilaaksot  lettoja,  
mutta tavallisimmin näkee soiden karttavan joen välitöntä lähei  

syyttä.  Varsinkin  suuren Ounasjoen  rannat loivemmilla laskualoilla 

ovat puuttomia,  huonokasvuisia tulvaniittyjä,  joilla  kasvaa  valtakas  

vina milloin komea Trollius  europaeus milloin yhtäjaksoinen  Festuca 
ovina. Vähän kosteammilla osilla ovat erikoisen tunnusmerkillisiä 

Juncus filiformis,  Ranunculus repens, pienet  CaretK-lajit  tai Veronica 

longifolia,  ja siellä  täällä,  missä tulva-alueelle on muodostunut pie  
niä kaarevia »makkarajärviä»  tapaa taajoja  suursara-  ja Equisetum  

Tavallista  on, että  jokien varsilla  on korkeita  

joen suuntaisia valleja,  joiden  takaosat ovat soistuneet,  ja sellaisilla  
suoalueilla nähdään monta eri  suotyyppiä,  kuten nevoja,  rämeitä ja  

lettoja  sekä  korpia.  Kuten jo Cajander on huomauttanut on suurin 

osa  Lapin  soita  entistä  metsämaata1). Suurimpien  nevojen  ja joskus  

rämeiden pohjakerroksissa  löytää  kuitenkin järvisedimenttejä  jät  
teinä entisestä umpeenkasvaneesta  järvestä.  

Erikoisen merkillepantava  piirre' Kittilän pitäjän  morfologi  

assa  on jokien  runsaus.  Komea Ounasjoki,  joka  lähtee Ounasjärvestä,  
tulee luoteesta Ounas- ja Pallastunturi]onon  itäpuolella  virraten ja 

kääntyy  pitäjän  pohjoisosan  keskustassa  etelään.  Sille  yhtyy  useita 

lisäjokia,  joista  ennen muita ovat mainittavat Saariselän vedenja  

kajalta  lähtevät  Tepastojoki  ja Kapsajoki.  Itäisiltä suurilta  suorik  
kailta vedenjakajilta  saavat alkunsa Seurujoki, Loukinen y. m.  
Läntiseltä  tunturijonolta  laskee Ounasjokeen  lukuisia  lisäjokia,  jotka  

') A. K.  Cajandeb, Studien  iiber  die  Moore  Filmlands,  Acta Forestalia  Fen  

nica, 2, 1913, s. 77.  
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yleensä ovat edellisiin verraten pieniä.  Sellaisia ovat Pallasjoki,  

Kulku-  ja Levijoki,  Aakenusjoki,  Lainiojoki  y. m. Järviäkin  on 

sentään melko runsaasti.  Osa luonnonihanaa Jerisjärveä pitäjän  

luoteisosassa kuuluu  Kittilään,  samoin Pallasjärvi  kokonaisuudes  

saan. Kaakkoisosassa  on vielä  mainittava Kelontekemäjärvi.  Muut 

järvet  ovat pieniä  joko kirkasvetisiä  harjujärviä  tai mullaspitoisia  

suojärviä.  Merkillepantava  on, että järvet  yleensä  esiintyvät  eri  

suurissa  sikermissä. Niinpä  on suuri järviryhmä  sillä  alueella, joka 

jää Ounasjoen,  Loukisen  ja Lismajoen  väliin, samaten Kapsa-  ja 

Tepastojokien  latvaosissa  sekä Kumputunturin  länsipuolella  y.  m. 

Pieniä lampia  on runsaasti suurten suoalueiden yhteydessä  ja  nekin 

ovat  enemmän tai  vähemmän ryhmissä,  kuten esim. Kittilän  kirkon  

kylän eteläpuolella  olevat kymmenen  pientä  Tiukujärveä.  



Parra-  (Parva-)joen tulva-alue.  

Tyypillisiä  Kittilän Lapin  lisäjokia  on Ounasjokeen  laskeva  

noin 5 km pituinen  Parrajoki.  Se alkaa virrata pienenä  mutkik  
kaana purona Kittilän  kirkonkylän  länsipuolella  olevalta  Isovaaralta.  

Lähteensilmistä esiinpulppuava  pohjavesi  samoinkuin soistuneiden 
maiden mullaspitoinen  vesi,  jota viimemainittua  yhtyy  jokeen pitkin  

matkaa, pitää  huolen joen alkujuoksun  vesimäärästä.  Joki virtaa 

aluksi  matalana ja mutapohjaisena  etelää kohti  suuren  nevan, Koti  

vuoman  länsiosassa.  Joen paikan  voi  helposti  nähdä,  kun  se  rehevän 

kasvillisuuden  varjostamana  luikertelee läpi  karun,  rahkaisen suo  

alueen. Noin I—3 m levyisen  ja  aivan matalan joen  partaalla  kasvaa,  

kuten mainittu, rehevää kasvillisuutta  kapeana  kaistaleena pitkin  

rantoja.  Paikotellen on tämä kasvialue  vain noin 1 m levyinen,  

mutta kasvilajien  luku  saattaa olla  suhteellisen suuri,  kuten alla  

oleva luettelo osoittaa 1). 

*)  Tässä tutkimuksessa olevat kasviluettelot ovat jonkun  verran vailli  
naisia  m. m. sikäli,  että kaikkia  lajeja  ei  ole  voitu määrätä, koska  muistiinpanot 
tehtiin  varhain  kesällä  (

10/6
—

20/  s)  v. 1917.  

Kasvilajien suhteellista runsautta  on esitetty  NoitßLiN'in tunnetun  asteikon 
mukaan. Vrt.  saksankielistä  selostusta. 

Alnus incana  2 Vaccinium vitis idaea 
...

 3 

Betula  alba  . 2—3  

Betula nana  6 Calamagrostis  epigejos  .  .  5 

Betula albaxnana  1 Galtha palustris   2 

Juniper  us  communis ..  .
 2—3  Carex  aquatilis   6 

Ledum palustre   2 C. caespitosa  — mättäitä 

Myrtillus  nigra   3 Luzula pilosa   1—2 

M. uliginosa   2 

Picea  excelsa   . 2—3 Cornus suecica   5 

Salix bicolor  4—5 Galium  palustre   4—5 
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2  

Tämän luonteenomaisen joen rantavyön  eroittaa rahkaisesta 

nevasta seuraavanlainen 2-—-4 m levyinen  välittävä kasvialue:  

Kotivuomaa kiertäen 

alkaa joki  mainitun ne  
van  lounaisosassa virrata 

itää kohti  puhkoen jo  

paikotellen  turvealustan.  
Sellaisilla  kohdilla,  missä 

joki  virtaa hiekkapohjalla  

on tavallisesti  niittymaita  

levinnyt  sen  kummallekin 

puolen,  ja yläjuoksussa  

sen partaalla  oleva paju  

pensaikko  on siirtynyt  

ylemmäs rannalle. Ainakin osaksi  ovat nämä niityt  puolikultuuri  
tuotteita 1). Muistiinpanokohta  karttapiirroksessa  12)  on tyypillinen  

Piirros 1. 

*)  Yrt. A. K. Cajandeb, Alluvionen 111, s. 172—. 
2) Tämä samoinkuin tutkimuksen  muutkin  kartoitukset ja muistiinpanot  

ovat tehdyt siinä tarkoituksessa,  että tilaisuuden tullen  tekijä  voi  tarkastaa,  
miten ne aikojen kuluessa ovat  muuttuneet.  

Geranium pratense   4 R.  chamaemorus  3 

Lycopodium  annotinum .  2—3 Solidago  virgaurea  ....  4 

Melampyrum pratense .  .  3 Spiraea  uimaria  5  

Orchis  maculatus   2 Trientalis europasa ...  6 

Pirola rotundifolia   3 Trollius europaeus ..  .  1  

P. minor   3 Viola epipsila   ..

 4—5 

Rubus arcticus   3—4 

Andromeda polifolia  ...  5 Galium palustre   5 

Betula nana  4 Geranium silvaticum  
...

 4 

Empetrum  nigrum  6 Menyanthes  trifoliata  ..  2 

Juniperus  communis ..  3 Pirola minor  . 3—4 

Ledum palustre   2 P. rotundifolia   2 

Myrtillus  uliginosa  4 Rubus chamaemorus . 
..

 4 

Oxycoccus  paluster ....  4—5 Solidago  virgaurea   .
 3—4 

Tofieldia  borealis   . 4—5 

Carex  caespitosa   4 Trientalis europaea ....  3 

C. filiformis   6 Triglochin  palustre  
....

 . 3—4 

C. globularis   . 4—5 Viola epipsila   .

 4—5 

Luzula pilosa   3 
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sen kaltaisilla  joen  rannoilla,  jotka  ovat tasaisia,  ohutturpeisia  suo  

niittyjä.  Mille  valuu vettä ympäröiviltä  suomailta. Joen syvyys  

tällä kohtaa oli v. 1917 alkukesällä noin 3—4 metriä ja ranta  

äyräs  kohosi  noin puoli  metriä vedenpinnan  yläpuolelle.  

Karttapiirroksessa  on lillä  merkitty kuivia  hiekkaisia  rantapal  

teita. Alue 2 on kosteampaa  ja sijaitsee  vähän matalammalla,  

johon joen tulvavirta  on syövyttänyt  painanteita.  Kohdat 3 ja 4 

ovat noin 0.5  m syvyisiä  ruskosammalen  peittämiä  painanteita,  ja 

5 sekä 6  ovat suurimättäisiä alueita. Mättäiden väliköissä  on sammal  

peite  noin 20 cm vahvuisena hiekan päällä.  Sekä kuivimpien  osien 

ohuen mullaskerroksen  että  osaksi  turpeenkin  alta  löytyy  runsaasti 

jätteitä  pajukasvillisuudesta,  mikä viittaa siihen,  että ulompana  o  

leva pajuvyö  on alkuaan kasvanut joen partaallakin.  Kuvio  7 on 

köyhäkasvuista,  pienten  sarojen  muodostamia kasvustoja  ollen siinä 

määrin notkolla ja kaltevaa myötävirtaan,  että tulvan tuomat ai  
nekset eivät  voi siihen pysähtyä,  vaan jatkavat  matkaansa tätä 

uomaa myöten oikaisten meanderin kaaren ja  kerääntyvät  vähän 

alempana  olevaan pajukkoon.  Paikotellen peittää  yhtenäinen  Palu  

della squarrosa  tämän notkon pohjan  noin 20  cm  vahvuisena peitteenä.  

Ulompana oleva alue 8  on verraten huomattavasti jokeen  päin  kal  
listuvaa korpea,  joka  tulvarajan  korkeudelle on mättäistä. Tämä paju  

viitakorpi  muuttuu vähitellen rämekorveksi  ja kauempana  vaihtuu 

tyyppi  rämeen välityksellä  nevaksi.  (Vrt. taulukkoa 1)
x

). 
Vähän alempana  jo  

kivartta  käyvät  rantoja  

ympäröivät  niittymaat  

laajemmiksi, ja Koti  

vuonaan vedet virtaavat 

yhä  vuolaammin jokeen  

päin.  Tyypillistä  kohtaa 
sellaiselta  alueelta kuvaa  

piirros  2. Joki on noin 
5—6 m  levyinen  ja tut  
kimusaikana oli se noin 

yhden  metrin syvyinen,  

mutta oli  myös  hieman 

vuolaampi  kuin edellisessä paikassa.  Joen äyrään  muodostaa noin 
1 m korkuinen kuiva  hiekkapalle.  Siitä  huolimatta kasvaa  sillä  sam  

malet  Bryum  ja  Mnium. Kuviot 1,  4,  ja 12 ovat tätä luonteenomaista 

Piirros  2. 

Taulukoissa  merkitsevät roomalaiset numerot kasvilajien runsautta  vä  

liköissä,  toiset mättäillä tai  yleensä  väliköitä kuivemmilla osilla  kasvavien  la  

jien runsautta.  
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Taulukko 1. 

Kasvilaji  
Kasvilajien runsaus eri  kuvioissa  (piirros 1) 

1  2  3 4 5 6 7  8 

Andromeda polifolia.... 3 II 3—4  6  

Betula alba   2  

B. nana  3 4 5 

Calluna vulgaris  — 3  

Empetrum nigrum  3 — 5  

Junipurus communis. 
..

 . 2 

Ledum palustre   — — — — — —  — 3—4 

Myrtillus  nigra  — — — 
— — 2 — 4—5 

M. uliginosa  5 — 6 

Oxycoccus  paluster ....  — — — 
— 11-III II 4 4—5 

Picea excelsa   1  

Pinus silvestris   — — — — —  — — 4 

Salix  bicolor  — — — 
— 3 2 3—4 

— 

S. myrtilloides   3 3 

Salices  — — — — — 2 II 2 2 

Vaccinium vitis idaea  . . — — — 
—  — 3 

—  
6  

Agrostis   2 — 
— 

— 3 3 3 2 

Calamagrostis  phragtn .  .  — — — — 
III 

— — — 

Carex  acuta   3 — 
—  — 2 — 4 — 

C. aquatilis   — 4 4 —  YI IV 
— 

— 

C. caespitosa   4—5 — — — 4 IV 2 3 2 

C. canescens  4-5 3—4  — — 2 IV  3 IV 2 — 

C. chordorrhiza  — 
— — — — IV 3—4  — 

C. irrigua   — — — 2—3 IV VI 6 — 

0. limosa  V 5 — 

C. pauciflora   4—5 

C. rostrata   2 

C.  vulgaris   — 5 — —  IV IV 2 —  

Eriophorum angustif.  . . — — — • 6 — — — — 

E. vaginatum   3 

Festuca ovina   
— 

— 
—  — 

3 2-3 
— 

— 

Luzula  multiflora  5 r —  — 3 3 — — 

Phleum  alpinum  — 
— — —  — 3 — — 

Poa  pratensis   4 —  — 3 3 — — 

Caltha palustris   3—4 —  4 — II — — 

Comarum palustre   3—4 —  
5 5 4 VI 4 III 4 3 

Equisetum arvense 
....

 — — — — — 2 — 
4—5 

E. limosum  — 
4 —  2 2  . — — 4 

Galium  palustre   5  — — 3 — 3 — — 

Leontodon  autumnalis  . . — 
— — — — 2 — — 

Lysimachia  thyrsiflora.  .  — 
— 2 — III —  — — 
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Jatkoa. 

joen äyrästä.  Hieman matalammalla on kuvio  8,  kunnes  alueella 9  

kiinteä mineraalimaa laskee  notkolle. Siellä kasvaa  Car  ex  aquatilis  

kasvusto lettoperustalla.  Noin 30—40 cm paksuinen  turve on kal  

listunut jokeen  päin kahta tietä, kuten nuolet piirroksessa  osoitta  

vat,  ja vesi  virtaa tämän alueen kautta  nevalta jokeen  niinkin vuo  

laana,  että heinänkorret ovat suon pinnalla  kääntyneet  veden virran  

suuntaan. Tämän lettoalueen pohjalla  ja ympärillä  samoinkuin ku  
viossa  8 on runsaasti metsän jätteitä, kuten kantoja,  puupalasia,  

tuohta,  kaarnaa j. n. e. Runsaasti on myös  puiden  jätteitä  40—50 

cm  vahvuisen rimpileton,  kuvion 10,  pohjalla.  Viimemainittuun 

alueeseen kerääntyy  nevalta tulevaa mullaspitoista  vettä 16  ja 17  
kautta. Alueen 10 suonpuoleisella  osalla seuraavat toisiaan vyöt: 

korpi,  rämekorpi  ja räme; vasta näiden takana aukeaa neva. Eri  

koisen  mättäisiä  alueita ovat 3,  6,  Bja  19. (Vrt.  taulukkoa 2).  
Ennenkuin Parrajoki  tulee aukeammille maille se vielä osittain  

virtaa turveperustalla,  ja rantoja  ympäröivät  kummallakin puolella  

verraten rehevät korpimaat,  joiden  turpeen  vahvuus  vaihtelee 30— 

80 cm. Joen mutkien niemekkeissä on paikotellen  olosuhteisiin 
nähden mitä rehevin kasvillisuus,  joka ilmenee siten,  että san  

Kasvilaji  
Kasvilajien runsaus  eri  kuvioissa  (piirros  1) 

1 2 3 4 5 6  8 

Menyanthes trifoliata .  .  III 4 

Pirola  minor   
— 

— 
— — 2 3 II — 

2 

Polemonium coeruleum  4—5 — — 

Polygonum viviparum .  .  3 — — 
— 

— —  
— 

— 

Ranunculus  acer  2-3  — — — — 
— 

—  
— 

R. repens   2 2 — 

Rubus  arcticus   6 — — 3 6 4 —  

R. chamaemorus   —  — — — — 3 6—7 

Solidago virgaurea ....  4—5  — — 4 3 —  2 

Spiraea  uimaria   7 

Tofieldia  borealis   4 

Trientalis europaea  ....  6 — — — 3—4 3 — —  

Veronica longifolia ....  2 —  — 3 — — — 
— 

Viola  epipsila  5 — — 3 III 2 4 — 

Calliergon sp   — — + — — 
— 

Drepanocladus t-p   — — — 
— + — — 

Paludella  squarrosa  ....  — —  — 
— + — — 

-  

Sphagnum sp   +  
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Taulukko 2.  

Kasvilaji  

Kasvilajien  runsaus eri  kuvioissa  (piirros 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

Andromeda polifolia.  ..  .  
Betula  alba  

—  — — 
— 

9, 

3 IV 

1 

— 4 — — — — — 4-5 2IV 

fiTT 

4  III 

3 

B. nana  4 9, _ 4 5TTT 

Empetrum  nigrum ....  — 
— — — 3 — — — 

— 
— 

— 
— 2 III 

3 11 

3 

9 

511  

Juniperus  communis. ..  .  2 1 2 2 

3 

Mvrtillus  nigra  1 9 9, I 

g 5 

III 

3111  

4IV 

3 

ß 

Oxycoccus  paluster ....  
Picea excelsa   

— — — — 4 

1  

— 2 3 —  
— 

— — — 3-4  4 III 

2 

2 

fi Salices  3 4 VI  

Salix  aurita   —  
— — 

— 
— 2 

S. bicolor  3 5 4 4 3 

S. myrtilloides   9 

Sorbus aucuparia  
Yaccinium vitis idaea  

.

 
.

 — — — 5 6 5 3—4 4 III 4-5 

Agrostis  vulgaris   
Anthoxanthum odor. 

..
 

— — 4 IV — 3-4  4 3 — 2 — 
— 

— 
— 

— 4-5  411 — 

Calamagrostis   

Carex aquatilis   

—  

fi IT 

— 

7 

2 

4 V 7 3 

— 
— 

— 

3 8 

— III 

1 TV 

G. caespitosa   

C. canescens  7 4 

4  

3 TV 4 4 9, 

4 

4 b rv 3-4 

— 

5 

— 
— 

III 4 

V 

0. chordorrhiza   3-4 4 IV 

a 3 III IV 

C. filiformis  

0 

C.  globularis  6 _ s — 

_ 9-3 _ 

C. irrigua   5 4T fl _ 3 4-5 3-4 7 _ 6 IV VT 

C. rostrata  — 
— — _ — — — 

— 2 

C. teretiuscula  3-4 3 

C-  vulgaris   _ TV 9, TT 

Eriophorum alpinum .  .  
E. angustifolium  

— — — — V II 

3 

4-5 

9, 

— 
— 

— — 
— 

4-5 —  — 

E. vaginatum   9T1 TU ft 

Festuca  ovina  5 31V 9, 4 9 4  a 

Luzula  multiflora   \  3 3  TTT 9 4 

L. pilosa  — 
—  — 

—  3—4 
__ — 

Phleum alpinum  4 rr 5 o, 1 g 

Poa pratensis   6 4 V 3 
— 

4 4 
— — 

5 
— 

— 
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Jatkoa. 

Kasvilaji  
Kasvilajien  runsaus eri kuvioissa  (piirros  2)  

1 2 3 4 5 6 V  |  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Achillea millefolium 
..

 3 

Caltha palustris   4-5 4 — 2 — — — II 3 — — 1 3 1 — — 

Comarum palustre .... 3 3-4 2 2 4 4 2 IV III 4 4 — 2 3 3 3-4 — II 2 IV 

Cornus suecica   2 — 4 3-4  3 7 — 4  — — — 2 3 — — 

— 

Drosera  rotundifolia.
...

 — —.  ..  5 
—  

Equisetum  arvense ....  — 
— 

2 —  
— —  

— — 
— — 

— 
— — 

— 
— 3-4 VI 7  VI  

E. limosum  — — — —  — — — — — — — — —  — 
— II 

Euphrasia  officinale
....  2 — 2 3 

— 
— 

Galium  palustre   4-5 4 4111  4 4-5 4 4 IV > l-H CO 4 — 
— 4 5 — 3 

— 

Geranium silvaticum . 
.
 3 

Hippuris  vulgaris   — 
— 

— — 
— — 

— — 
— — 

— 3 — — 
— 

— — 

Melampyrum pratense. .  —  2 II 

Menyanthes  trifoliata  .  .  4 5 2 2 4 4 II 2 V 5 3-4 — — — — 4 5 
— V 

Orchis  incarnatus  III 
— 

Parnassia  palustris  ....  — — 4 —  3 3 III IV 2 2 

Pedicularis lapponum . .  

Pinguicula vulgaris ....  — — — —  —  
— 2 III — 

— 
5 — — — —  — 4-5  — — 

Pirola minor   — — 11 
— 2 — 

— 3—4 
— — 

— 
— 

— 
— — 4  II 3 IV 

Polygonum viviparum
..
 2-3 — — 3 2 — — 2 IV 

— — — 2 3-4 — — — II 
— 

Ranunculus auricomus 
.
 — 

R. acer   3 
— 

— 1 
— — — 

1 11 
— — — — — — — — 

— — 

R. repens   2 — 
— 2 —  — — 

II 
— 

— — 3 3 — — 
—  — — 

Rubus arcticus   4 — 5 IV 3 — 4 —  5 — 
— — — 

R. chamaemorus   
— — 

11  
— — 3-4 — — 

—  4 IV 6 IV 

Selaginella  selaginell. ..  3 

Solidago virgaurea ....  — — 
2 

—  2 3 4—8 2 
— — 

— 
— 

— 
— — 1 31V 2 

Spiraea uimaria   4 — 
2—3 2 2 4 

Taraxacum officinale 
.

 
.

 3-4 
— 

411 3 4 2-4 — 3 2 — 
— 3 4 — — 

Thalictrum  — — —  — — — — 
— 

— — — — 2 

3-4 2 III IV 

Trientalis  europaea  ....  4-5  3—4 2 4 4 — 
— 

— 2 — — 

Triglochin  palustre ....  5 5 3 5 4 — 3 VI  VI 3 4 — 4 3 8 — 
— — — 

Viola  palustris  &  epipsila  5 4 IV 3 4 4 — 
3 IV — 

— 
—  3 2 — 

— 2 — — 

Bryum sp   + — 
—  

— — — — 
— 

— + — — — — 

Calliergon sp   + — — — — — —  
— + — 

— — — + — — — — 

Drepanocladus  spj  >   — — 
— 

— — — 
— — + — — — —  — + — — — 

Mnium  spp   + — 
— 

— — — — 
— + 

Paludella  squarrosa  — 
— — 

— 
— — — 

— 1 

+ — 
— 

— — — — — — — 

Polytrichum  sp   + — 
— 

— — — — 
— 

— — — — — — —  — — — 

Sphagnum  spp   — 
— 

— 

— 
— — — 

— 

— — — -  — — — — + + 
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gen tiheässä kuusi-,  koivu-  ja leppämetsässä  kasvaa m. m. seu  

raavia lajeja:  

Tämän noin 10 m leveän ja 20 m  pituisen  niemekkeen turpeen  
laatu on metsäturvetta,  johon on sekoittunut joen tuomaa hietaa.  

Paksuus  on 30—40 cm. Erikoisen  merkille pantavia  ovat 80 emikin 
korkuiset  Carex  caespitosa-mättäät.  (Paikotellen  on Lapin  tulvamailla 

myös C.  juncella-mättäitä).  

Jonkun matkan päässä  edellisestä  tulva-alueesta on Parrajoen  

juoksu  hieman suorempaa, ja sen rannoilla on noin 10 m leveitä ja 
lähes 2 m korkuisia  äyräitä,  joiden  takana  on vetistä suomaata. Täl  

lainen tulva-alue on tunnusmerkillinen monille Lapin  ja Pohjois  
suomen  pikkujoille.  Vallin  takainen suo  on vetelä  ja hieman notkol  

la, sillä  etäämpänä  suon pinta  nousee  rämeeksi  ja  nevaksi. Sieltä 

valuu vettä notkoon,  ja kun  tukeva,  kiinteä  äyräs  estää sen  valumi  

sen  jokeen syntyy  siihen vetinen suotyyppi,  koivua  kasvavaa  mättäistä 

nevakorpea,  jonka  mättäillä on m. m. seuraavia kasvilajeja:  

Myrtillus  nigra   2—3  Lycopodium  annotinum .. 6 

M.  uliginosa   2 Melampyrum  3 

Sorbus  aucuparia   3 Myosotis  palustris   4 

Vaccinium vitis  idaea 
..

 5 Parnassia palustris   4 

Petasites  frigidus   2 

Agrostis  vulgaris   6 Phegopteris  dryopteris...  2 

Calainagrostis  epigejos  ..  3—4 Pirola minor  4 

Carex caespitosa   4 P. secunda  3  

G. canescens   3 P. uniflora   3 

C. globularis  .  4 Rubus arcticus   4—5 

R. chamaemorus  3 

Calika palustris   3 Selaginella  selaginelloides  2  

Cornarum palustre   4 Solidago  virgaurea   4 

Coralliorrhiza innata 
..

 
.
 5 Spiraea  uimaria  4—5 

Cornus suecica   6 Trientalis europaea  4  

Epilobium  angusti folium 4 Viola epipsila   4 

Equisetum  palustre   5-—6  

E. silvaticum   6 Polytrichum  commune, 
Galium palustre   3—4 Mnium sp.  

I mätäs. Betula  alba Oxycoccus  paluster   4 

Empetrum  nigrum , 4—5 Picea excelsa 

Myrtillus nigra   2 Vaccinium vitis idaea 
.
 4 

M. uliginosa   6 
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Vetelissä ruoppaväliköissä  kasvaa:  

Tätä suotyyppiä  jatkuu pitkin joen vartta jonkun matkaa 
noin 40 m leveänä notkosuona. Etupäässä  kaltevimmilla  osilla  kas  

vaa  ruskosammalta paikotellen  yhtenäisenäkin  peitteenä,  muuten on 

tyyppi  mättäitä lukuunottamatta miltei ilman sammalkasvillisuutta. 
Mättäät ovat  jyrkkäreunaisiksi  ero  deer autuneet ja niissä on runsaasti  
hiiltä.  Turpeen  laatu osoittaa tässäkin,  että alkuaan  metsäinen suo  

tyyppi  on muuttunut yhä  vetisemmäksi,  päättäen noin 40—-100 cm 

syvyisen  suon pohjalla  löytyvistä  puiden  jätteistä. 
Huolimatta siitä,  että  joen  valliäyräs  on korkea  ja  leveä,  kasvaa  

siinä  erittäin  rehevä lehtipuu-  ja  pensaskasvillisuus  monine aluskasvei  

neen, joista mainittakoon: 

Carex aquatilis   4 Comarum palustre   4 

C.  canescens   5 Cornus suecica   4 

C.  filiformis   3 Menyanthes  trifoliata  ... 2 

Rubus arcticus   4 

II mätäs. Betula alba Equisetum arvense   4 

Empetrum  nigrum  2—3 E. limosum  3 

Ledum palustre   2 Menyanthes  trifoliata  ... 4 

Myrtillus  nigra   2 Rubus arcticus   4 

M.  uliginosa   3 R. chamaemorus   5 

Vaccinium vitis  idaea 
.
 4 Trientalis  europaea  3 

III  mätäs. Betulü' alba Comarum palustre   2  

B. nana Cornus suecica   6 

Salix vagans Galium palustre   5 

Vaccinium vitis idaea 
.
 4 Menyanthes  trifoliata  ... 3 

Rubus arcticus   4 

Agrostis  vulgaris   4—5 Trientalis europaea  3 

Equisetum  arvense  
..

 .  3 

Oxycoccus  paluster  .... 2  Caltha palustris   . 2—3 

Comarum palustre   4 

Carex aquatilis   .
 

.

 7—8 Equisetum  limosum 
....

 
.
 3—4 

C
.
 filiformis   3 Galium palustre   3 

G. rostrata   2 Menyanthes  trifoliata  ..  . 3—4 
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1745—21 3 

Edellä olevista  selityksistä  käy  selville,  että  joki  tähän asti  on 

virrannut ensin  turve-,  sitten  milloin turve- milloin hiekkapohjalla,  

ja jokea ympäröivät  maat ovat  

olleet suoperäisiä  enemmän tai 
vähemmän metsää kasvavia. Sil  

loin tällöin on tosin joen ym  

pärille  auennut pienehkö  metsä  

tön alue, mutta jonkun  matkan 

päässä on taas metsä levinnyt  

vedenrajaan  asti.  Tämän jälkeen,  

joen  katkaistua Kittilän maan  

tien, alkaa se virrata tasaisem  

mille  maille, jotka paria  kohtaa 

lukuunottamatta ovat aukeita  

niittymaita.  Mutta joen perus  

tan muodostaa vielä jonkun  mat  
kaa hiekka. Piirros  3 osoittaa 

joen  kulussa meanderikohtaa,  jossa jokierosio on syövyttänyt  
alueet 1 ja  2 siten tehden mutkan yhä  suuremmaksi. Koko niitty  
ranta on ollut  alkuaan metsää kasvavaa,  josta  lukuisat  kannot  ovat 

todisteena. Ympäröivät  kangasmaat  ovat lievästi  soistuneet,  niin 

Piirros 3. 

Alnus incana-nuoren- Galium palustre   3—4 

nosta  . 2—3  Geranium silvaticum  4—5 

Hippuris  vulgaris   1  

Agrostis vulgaris   4 Melampyrum  2 

Calamagrostis  epigejos  .. 3 Myosotis  palustris   1  

C.  phragmitoides   6 Polemonium coeruleum 
..

 1  

Carex aquatilis   2 Polygonum  viviparum  .. 2 

C.  caespitosa   4 Ranunculus acer   2 

C canesceris   . 3—4 R. auricomus  3 

C.  f  Ui f  or  mis   2 R.  repens   2 

C. teretiuscula  2 Rubus arcticus   6 

Luzula pilosa   2  R. chamaemorus  3 

Phleum alpinum   3 Spiraea  uimaria   5 

Poa pratensis   . 3—4 Stellaria  graminea  3 

Thalictrum flavum   1—2 

Caltha palustris   4 Trientalis europaea  4 

Cornus suecica   . 3—4 Triglochin  palustre   3 

Gomarum palustre   5 Veronica long ifolia   3 

Euphrasia  officinalis  ..  ,  3 Viola epipsila   3—4 
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että vettä jonkun  verran  valuu  niityn  kautta jokeen. Etelärannalla 

on aukeata niittymaata  laajemmalti  kuin  vastaisella.  Erosiokohdassa 

1 kasvaa yksinomaan  Carex  aquatilis  ja 2:ssa:  

Kuviolla 3  kasvaa  seuraavia  lajeja:  

Kuvio 4 on jyrkähköä  rinnettä,  jolta ylempää  tuleva vesi hel  

posti  valuu jokeen. Siinä  kasvaa:  

Kuvio 5. 

Carex canescens   4 Equisetum  fluviatile  
...

 
.
 4—5 

G. rostrata   7 Caltha palustris   3 

Agrostis  vulgaris   ..

 3—4 Lysimachia  thyrsi  flora  
..
 1 

Garex canescens   3 Polygonum  viviparum .  3 

Poa pratensis  ...  .

 
.

 4—5 Ranunculus repens 7 

Rubus arcticus   5 

Comarum palustre   4 Trientalis europaea  4—5 

Equisetum  arvense   ..
 3—4 Viola  epipsila   2 

Galium palustre   ..

 3—4 V. palustris   5 

Myrtillus  nigra   5 Cömarum palustre   4 

M. uliginosa   5 Cornus suecica 
....

 4 

Vaccinium vitis idaea 
..

 , 4—5 Equisetum  arvense   4 

E. silvaticum   4 

Calamagrostis   6 Melampyrum pratense  .. 5 

Carex canescens   2 Bubus arcticus   7 

Luzula multiflora   4—5 R. chamaetnorus  5 

Poa pratensis   3 Trientalis europaea 4—5 

Kuvio  5. Alnus incana 
.
 3 Salices   3 

Andromeda polifolia  ..  4—5 Vaccinium vitis idaea 
..

 4—5 

Betula alba  4 

Empetrum  nigrum ... 5 Calamagrostis  epigejos  
.
 3—4 

Juniperus  communis
.
 4 Carex canescens   3  

Ledum palustre   3 Juncus filiformis   4 

Linnaea borealis  4 

Myrtillus  nigra   4 Equisetum  silvaticum  .. 5 

Myrtillus  uliginosa  .. 7  Polemonium coeruleum 
.
 1  

Picea excelsa   3 Rubus arcticus   4 

Pinus silvestris   4—5 Rubus chamaemorus 
...

 3—4 
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Jo jonkun sadan metrin päässä  edellisestä  paikaista  jokivartta  

alaspäin  alkavat  ympäröivät  niittymaat  yhä  laajentua.  Joki  on kapea  

ja tekee runsaasti meande  

reita, joiden  sivut ovat eri  
koisen pitkät,  kuten piirrok  

sesta  4 näkyy.  Matalassa joen 

uomassa on siellä täällä hiek  

kapankkoja,  sillä joki  virtaa 
edelleenkin hiekka-alueella. 

Kasvillisuudesta antaa tau  

lukko  3 käsityksen.  

Huolimatta siitä,  että joki 
virtaa  laajan  ja suurin piirtein  

katsoen tasaisen niittymaan  Piirros 4. 

Taulukko 3. 

Kasvilaji 
Kasvilajien  runsaus eri kuvioissa  (piirros  4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 

Andromeda  polifolia .  .  4 3 

Betula nana  — 
— — —  — — — — 

3 
— — 

III 1 

Empetrum  nigrum   4 4 5 

Juniperus communis  ..  3 1 

Ledum palustre   — — — — 
— — — 

5 
— 

— —  
2 

— — — — — — 

Myrtillus nigra   — — — — — — — — 
2 

— — 
2 

— — — 
— 

— — 
2 

— 

M. uliginosa  — 
— 

—  
— — — — 

4 
— — 

6 III 6 II 2 
— 

Oxycoccus  paluster ....  — — — 
— — — 

5-6 4-5 — — 
II 3111 

— 
— 

— — — — 

Picea excelsa   — — — — — — — — 
2 

— 
— 

Salices  —  — -  — 
1 — 

— 
3 

— — 
2 III 4 — 

— 
1 

Vaccinium vitis idaea 
..

 

Agrostis canina  4 I-  1- 

\S  
j-  l— I- )- 

A. stolonifera  — — —  U  — —  
6 

— — 
tell  \ 2 — 

_ 

— — — 

A. vulgaris   — 
7 2 J- I 1 1- J- 1  

Aira flexuosa  
— — — — — — — — — 

III 2 
— — 

_ 
—.  — 2-8 — 

Anthoxanthum  odor. 
.
 
.
 III — 

—  4 

Oalamagrostis   2  6 — — 
— 

— — 
—  

3 4 5 III 3 
— 

5 5  4 4 2 1 

Carex acuta   
— — 

— 
— 

2 
— —  —r- — 

II 
— — — — 

2 
— 

C. aquatilis   — — — — — 
8 5 4 

— 
3 II 

— — 
2 2  2 

— 

_ 

— 

C. caespitosa   — — — — — — — —  — — 
3 6 IV 

— — — 2 — 
— 2 —  

C. canescens  5 
— 

5 6 4 3 
— —  — 

6 7  2  VI 3 IV 4-5 
— 5  

4 7 fi 3 

C. chordorrhiza  — — — — — 

— 

— 
6 2 

— — II IV 
— — — — — 

— 
— 
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Jatkoa. 

Kasvilaji  
Kasvilajien  runsaus eri  iuvioissa  (piirros  4) 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17  18 19 20 

C.  irrigua  — — — 
— 

11 VI —  
— 

— — — 
— 

C.  rostrata   

C. vulgaris   4 — 
— 

5  
— 

5 III V — — 

7 

3 __ 

3 

Eriophorum russeolum  . —  

Festuca ovina   — — — 
— — — — 

— — 4  III 
— 

— 
2 5 

— 

Juncus fiiiformis  8 
— 4-5 6-7  6 7  

— — 
5 5 VI II 4-5 4-5 7 4 6 4-5 

— 

Luzula  multifiora  — — 
— 

4-5 
— 

3 
— — 

4-5 4 3 IV 4 2 
— 4  4 4 1-2 — 

Phleum  alpinum  —  
—  — 

2 
— 

— 
— — 

— — 
11 2 

Poa pratensis   3-4 5  5 
— — 

4-5 
— — 

3 2-3 
— 

3 VI 3 5 4 5  2 5 5 8 

Scirpus  caespitosus  ....  — 3 III — 

Caltha palustris   3-4 
— 

2 
— 

1 
.  

3 3 I 2 4- 4 1 1 1 

Cardamine pratensis .  .  — — 1 — 

Comarum  palustre  ....  — 
— — 

6 6 2 —  4-5 2 4 5 3 V IIII — 5 4 4 1 
— 

Cornus  suecica   — 
— — — —  — — — 

3 
— — 

5  6 — — 
— — 2 

— 

Equisetum  arvense ....  — 

— 
— — 

— 
— —  — 

— — 
— 

V 
— 

— — 
— 

— 5 
— 

E. fluviatile   -  
— — — 

5 7  2 2 
— — — — 

— 
— 

—  

—. 

— — 
— 

o 5 IIT IV o 

Galium  palustre   — 4 
— 

3-4 5 3-4 
— 

3-4  4 4 V 3 III 4 4 5 
4 4 

— 
— 

Lysimacbia  thyrsifl   — 3  
— — —  — 

2 
— — — — 

I 2 4 3 
— 

4 
— 

1 

Menyanthes  trifoliata .  .  — 2  4 2-3 
— 

— 
11  UV — — 

— 

—  

— — 

Parnassia  palustris  .... — 2 
—  

4 5 
— 

— 
—  — — 

4 3 V 
— — 

5 6 — — 

2 

Pirola  minor   — 
— —  — — — — — — 

2  IV 3 — — 
— — 

2 — 

Polemonium  coeruleum  
— 

1 II 
— — 

— 
— 

1 
— 

Polygonum yiviparum .  — 
— —  — —  

—  — 
— — — 

3 
— 

— — — —  
3 — 

Ranunculus  repens  — —  
4 4-5 4 4-5 

— — 
— 

3-4 4 3 3 
— 

G 4-5 4 4 2 

Rubus  arcticus   — 
3 3 •— 4-5 

— — — 
— 

4-5 
— 

3  IV 21 — — — — 
4 

— 

R. chamaemorus   — 
— — — — — — —  4 — — 

III 4 — — 
— — — 

Rumex  aquatious   — —  — 
2 

— — — — 
— 

—  — 
I 

— — 
— — 

— 

Selaginella selaginelloi- 
des   

— — — — — — — — — — — 
1 

Spiraea uimana   4 7  4-5 5 6 3-4  
— — — 

2 3 4111  1 7 5 3 3-4 
2 

— 

Trientalis ouropaea  ....  4-5 
— — 

—  
— — 

2 — — 2 IV 5 

Trollius  europaeus  ....  

Veronica  longifolia 2 5  3-4 5-6 7 4 
—  — — 

3 3 11 
— 

4-5 7 4-5 — 
3 5 1 

Viola palustris  & epipsila  5 4 
4  

5 
—  

4 — 2 6 4 3 V  3 4 4 4 
— 

6 4 1 

Calliergon sp   — — — — + + — — — — — — — — 
— — 

— 

Drepanocladus sp   — — — — —  +  — — 
— 

— 
— + — — — 

— — 
— 

Mnium  sp   — 
.  — — — + — — 

— 

Polytrichum  communi-.  .  
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keskeltä,  se on  paikotellen  hy  

vinkin vuolas,  jolloin  meanderit 

ovat useinkin äkkijyrkät,  kuten 

tapaus  piirroksessa  5 osoittaa. 
Käännöskohdissa  ■  on joen ve  

denpinnan  ala suurimmillaan,  ja 

veden syvyys  on toista metriä, 

jota  vastoin  syvyys  muualla on 

ainoastaan 30—40 cm. Äkki  

käännöksissä on vesi kalvanut 

ontelon maanpinnan  alle, kuten 

profiili  osoittaa. Piirroksen kum  

massakin joen käännös kohdassa 
on etupäässä  tämän takia miltei  

sama kasvillisuus.  Jokierosion 

vaikutuksesta  maan pinta  laskee  aivan joen  partaalle  asti.  Kasvi  

peitteen  laatu käy  selville seuraavasta luettelosta:  

Piirros 5. 

Kuvio 4. Carex-Poa-räittjäu.  

Joen syvyys  käy  yhä  huomattavammaksi ollen  jonkun matkan 

päässä  edellisestä  paikUsta  alajuoksuun  päin noin 0.5 m ja  vähän  yli. 

Tässä samoinkuin  monessa seuraavassakin  kasviluettelossa  on Viola  

epipsila merkitty  yhdeksi päälajin kanssa  Viola palustrikseksi.  

Kuvio 1. Carex  canescens  5 Galium palustre   4 

C. vulgaris   5 Parnassia palustris  6 

Juncus filiformis  ....  7 Polygonum  viviparum  ..  4 

Poa pratensis   6 Spiraea  uimaria  3 

Veronica longifolia  2 

Comarum palustre ....
 5 Viola palustris 1 )   6 

Kuvio 2. Gar  ex  canescens  6 Parnassia palustris   4 

Juncus filiformis  ....  7 Polygonum  viviparum  . 4 

Poa pratensis 4 1—5 Ranunculus repens . 4—5 

Caltha  palustris 4 L—5 Veronica longi  folia   4 

Comarum palustre  ....  6 Viola palustris   6 

Kuvio 3. Carex canescens 5—6 Caltha palustris   4 

C. chordorrhiza   5 Comarum palustre   3 

C. rostrata   7 Equisetum  limosum 4  
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Lähempi  tutkimus  osoittaa,  että 

joki  on jo jonkun  matkaa vir  

rannut moreenihiekka perustalla,  

jopa puhtaalla  moreenillakin. 
Paikotellen on uoma niinkin 

syvälle  syöpynyt,  että reuna  

profiilissa,  jonka erosio on lei  

kannut,  tulee hiekan alainen 

moreeniaines esille. Näillä alu  

eilla  alkavat  joen rannat  saada 

paljoa yksitoikkoisemman  luon  

teen kuin ylempänä  jokivarsilla  

oli  laita. Edelhnen samoinkuin 

seuraavakin tapaus  (piirros  6)  antaa siitä  selvän käsityksen.  

Piirros  6. 

Kuvio 6. Kehnokasvuista  niittymaata.  

Kuvio 1. Calamagrostis  5 Galium  palustre   . 3—4 

Carex canescens   3 Lysimachia  thyrsi  flora  .. 4 

Juncus filiformis   4 Parnassia palustris  4—5 

Poa pratensis   4 Spiraea uimaria  . 4—5 

Veronica longifolia   7 

Caltha  palustris   4 Viola palustris   3—4 

Kuvio 2.  Carex  canescens  2 Juncus filiformis  1 

C. chordorrhiza  3—4 

C rostrata   6—7 Caltha palustris   3—4 

Comarum palustre   3—4 

Kuvio 3. Calamagrostis  . 4 Caltha palustris   2 

Carex canescens   4 Comarum palustre   7 

C. irrigua   3 Galium palustre   4 

C. rostrata   4 Lysimachia  thyrsiflora..  , . 3—4 

Viola palustris   6 

Kuvio 4. Carex  caespitosa  

-mättäitä, 15 kpl.  

Kuvio 5. Calamagrostis  .  7 Parnassia palustris  4 

Carex canescens   6 Rubus arcticus   2 

C. globular  is   4 Spiraea uimaria   4—5 

Veronica iongi folia   4 

Comarum palustre  .... 6 Viola palustris   5 
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Ribes  rubrum kasvaa  aivan joen äyräällä.  

Seuraukset siitä, että joki  on alkanut  virrata hiedan sekaisessa  
moreenissa ja moreenissa,  näkyvät  rantamuodoissa ja  etenkin  kasvi  

peitteessä.  Se käy  ilmi varsinkin  joen äkkikäännöksissä,  missä mo  
reenista irtaantuvaa lietettä laskeutuu tulva-alueelle enemmän kuin 

joen  suorassa  juoksusuunnassa,  ja  sellaisilla paikoilla  on  lietteen vaiku  

tus  kerrassaan  mullistava.  Kasvillisuuden lajirikkaus  vähenee huomat -  

tavasti  ja sammalpeite  

käy  yhä harvinaisem  

maksi. Piirros 7 on 

esimerkkinä tällaisesta 

joen käännöskohdasta,  

jossa  lietettä laskeutuu 

runsaasti peittäen  maan 

paksuna kerroksena.  
Alue on omituisesti ja  

kaantunut harjanteisiin  

ja painanteisiin,  joiden  

suunnat  ovat  suurin  piir  
tein katsoen kohtisuorat  toisiaan vastaan. Niinpä  syvänne  6 ja 

harja 5 ovat joen tulojuoksun  suuntaisia, samoinkuin notkon 7 

haarat,  jotavastoin  suurin osa  notkoa 7  sekä  lietteen  peittämät  alueet 

3  ja  4 ovat yleensä  ylempänä  olevan,  tulvan  aikaisen rannan  ja joen  

käännöksen ottaman juoksun suuntaisia. Niemeke 10 on lähes 

1.5 m korkuinen ja se jakaa virran kahteen osaan:  toiseen,  joka  

kulkee syvännettä  6 pitkin  kangasmaata  kohden kääntyen  sen  jäl  

keen äkkiä 3 ja 4 kautta itäänpäin  ja toiseen,  joka  kulkee  niemek  

keen 10 vierestä notkoon 7, jota se suurentaa 8 kustannuksella. 

Kolmannen virtauksen muodostaa siis joen varsinainen juoksu  

uoma.  Siinä kohtaa,  missä  syvänteen  6  vedet kohtaavat kangasmaan  

kerääntyy  runsaasti  joen  tuomia karkeita  aineksia,  aiheuttaen siihen 
tulvavettä seulovan pajukon,  jolloin hieno aines  laskeutuu alemmas  
alueille 3 ja 4. Etupäässä  toisen haaran karkeat  ainekset kerää ku  

vion 2 taaja  lepikkö  ja pajukko.  

Piirros 7. 

Kuvio 1. Lepikköä  ja pajukkoa,  jonka takana on korpikangas.  

Kuvio 2. Korkeaa ja rehevää leppä-  ja pajukasvillisuutta,  johon  on, 

kuten edellisen kuvion  pajukkoonkin,  kerääntynyt  runsaasti 

tulvan tuomia aineksia. 

Kuvio 3. Noin 4—5  cm paksua,  hienoa lietettä ilman kasvillisuutta.  

Kuvio 4. Lietealuetta,  jolla kasvaa: Car  ex  rostrata 7, Equisetum  

arvense 2,  Comarum palustre 4—5. 
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Kuvio 5. Lietteinen Pölyt/riehumia,  kasvava  palle.  

Kuvio 6. Lietepohjainen  avovetinen  noin 30—40 cm  syvyinen  sy  

vänne, jossa  kasvaa:  

Kuvio 7. Harvaa Carex  aquatilista,  kasvavaa  notkoa. 

Kuvio 8. Sileää,  ero  deer autunutta aluetta miltei  ilman  kasvilli  

suutta. 

Kuvio 9. Yleensä korkeampaa  aluetta  pajuineen  ja  tulvamättäineen. 

Kuvio 10. Korkea hiekkainen törmävalli,  joka  alueella 9  päin  vähi  

tellen laskee. 

Jonkun matkaa edellisestä  paikasta  Kittilän kirkonkylän  luona 
tulee joki  alueelle,  jossa  korkea  dyyni  muodostaa pohjoisen  rannan  

jyrkkänä  erosioseinänä (piirros  8). Sen ja joen välinen laakea alue  
on tiivistä  hiedan ja hetteen muodostamaa tannerta. 

Kuvio 1. Avovetinen notko,  jossa  kasvaa  runsaasti  Garex aquatilista  
sekä ruskosammalta. 

Kuvio 2. Mättäinen alue. 

Kuvio 3. Tiivis  ja kova hetteen ja hiedan sekainen korkeahko ranta  

penger, etupäässä  Juncus f  iii  fonnista. 

Garex aquatilis   ...

 6—7 Equisetum  limosum   6 

Caltha palustris   3 Sparganium  sp   4 

Garex aquatilis   5 Comarum palustre   4 

G. canescens   5 Galium  palustre   4 

G. vulgaris   4—5 Parnassia  palustris  ....  
.

 3—4 

Eriophorum  anglisti  folium 1—2 Polygonum  viviparum ..  3 

E. russeolum   4 Ranunculus repens ....  5 

E. Scheuchzerii   3 Spiraea  uimaria  5 

Juncus filiformis   7 Taraxacum officinale  ..  2 

Viola  palustris   4 

Salices   4—5 Galium palustre   

Lysimachia  thyrsi  flora  ... 

5 

4 

Agrostis  vulgaris  ....  5 Polygonum viviparum ..  2 

Car  ex  rostrata   2 Ranunculus repens   5 

J uncus  f  iii  f  or  mis . 
.
 

.
 6—7 Spiraea  uimaria   4 

Poa pratensis   3 Viola palustris   5 
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4 

Heti joen sivuutettua  dyyniharjun  laskee se loivahkon pienen  

ja kivikkoisen  kosken kautta laa  
kealle alueelle,  tehden jyrkän erosio  

meanderin kosken  alle (piirros 9).  

Piirros 8.  Piirros  9. 

Kuvio 1. Tällä numerolla merkityt  ovat avovetisiä  uomia, joiden  
reunoilla kasvaa Carex aquatilis.  

Kuvio 3. Painanne,  jossa kasvaa  Carex  aquatilista,  ja Juncus  filifor  
mistab. 

Kuvio 7. Lietteinen Polytrichum-alue.  

Kuvio 8. Kesäkuiva uoma. joka toimii  vain  tulvan aikana. Ylem  

pää  kankaalta tihkuu sinne ruosteista vettä. 

Kuvio 9. Pieni kivikkoinen  koski.  

Kuvio 2. Carex  aquatilis  .  7 Equisetum  limosum   4 

Junius filiformis  ....  6  Galium palustre   1 

Caltha  palustris   3 Ranunculus repens  4 

Kuvio 4. Carex  aquatilis  2 J  uncus filiformis   
Ranunculus repens  

8 

4 

Kuvio 5. Gar  ex  aquatilis  7 Poa pratensis   6 

G. rostrata   3—4 Ranunculus rejpens   2 

J  uncus filiformis  ....  5 

Kuvio 6. Carex vulgaris  4—5 Juncus filiformis   8 

Ranunculus repens   3 
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Kuvio 12. Lietettä,  jota yleensä  on kauttaaltaan koko  alueella ohu  

ena peitteenä;  Carex aquatilis  ja Equisetum  fluviatile.  

Kuvio 14. Kostea alue,  johon vettä valuu ylempää  kangasmaalta.  

Uoman 8 ja 9 välillä on saari,  jonka keskustassa  on painanne.  

Etupäässä  Carex-  ja Jtmcws-kasvillisuutta
.  

Edellisen alueen lähellä  vas  

taisella joen  rannalla on kasvi  

peite jonkun verran  lajirik  

kaampaa, johtuen siitä, että  

syystä  tai  toisesta hetettä las  
keutuu tähän vähemmän (piir  

ros  10). Soistuneita  kasviyh  

dyskuntia  jatkuu  tällä  joenpuo  
leisella osalla paikotellen  pit  

kinä uomina etäälle metsämaal  

le,  josta tulee alati  vettä tälle 

joen tulva-alueelle. Tämä vesi  

kerääntyy  painanteisiin,  esim.  

19 ja valuu niistä (23  kautta)  

jokeen. Tulvan aikainen ranta 

on tässä, kuten edellisessäkin  

tapauksessa, pajukon  reunus  

tama, ja sitä  eroittaa liettei  

sestä  tulva-alueesta mättäinen,  

hieman jokeen  päin  kallistuva,  

niittymaa. (Vrt.  taulukkoa 4), 
Piirros 10. 

Lähellä  suuosaa  Parrajoki  syvenee  (matalanveden  aikana I—2 

metriin) ja levenee sekä  virtaa myös  jonkunverran  hitaammin. Ran  

nat ovat kuitenkin hyvin  löyhää  lietteistä rakennetta,  niin että 
erosion vaikutus on varsin huomattava. Kuitenkaan ei tämä 

alue, jota kuvaa  piirros  11, ole rakenteeltaan samaa  kuin viimeistä 

Kuvio 10. Car  ex  rostrata 4 Juncus filiformis   7 

G. vesicaria  7 Ranunculus repens   6 

Kuvio 11.  Car  ex  acuta, 
..
 4 Comarum palustre   .

 . 4—5 

G TOStVdtCL   3 Ranunculus repens ..  .  5  

5 Spiraea  uimaria   5  

J  uncus  f  iii  f  or  mis .... 6 Viola palustris   6 
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Taulukko 
4.

 

Kasvilaji  

Kasvilajien  
runsaus  
eri

 kuvioissa (piirros 
10)

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

n 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  

21 

22  

23  

24 

25 

Salices   

3-4  

3 

2 

2 

3 

Agrostis 
(canina)  

2 

— 

■ :  

Calamagrostis   

4 

— 

—  

1 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—.  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— 

—  

Carex
 aquatilis  

— 

7 

— 

— 

— 

7 

7 

7 

2 

6 

6 

5 

—  

3-4  

4 

4 

3 

7 

3 

—  

7 

3-4 

7 

6 

C.

 oanescens  

— 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

C.

 vesicaria  

2 

— 

3 

4 

4 

— 

— 

— 

— 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

C.

 vulgaris  

7 

— 

— 

— 

—! 

2 

— 

— 

— 

4 

7  

—  

—  

� 

— 

4 

*   

Juncus 
filiformis  

— 

7 

7 

4 

7 

—  

— 

6 

8 

7 

—  

6 

7 

7 

—  

8 

4 

3 

< 

8 

7 

—  

7 

4 

5 

Poa
 pratensis  

4 

6 

2 

3 

— 

2 

3-4 

7 

2 

3-4  

4-5  

5-6 

6-7  

4 

—  

4 

8 

4 

o 

3 

3-4  

3 

4 

4 

4 

Caltha 
palustris  

— 

2 

2 

1 

1 

3-4 

1  

2 

3-4  

2 

2 

1 

3 

< 

3 

1 

_  

Comarum 
palustre  

3-4 

— 

3 

1 

— 

4 

4-5 

2 

1 

5 

4 

4 

—  

5 

4 

—  

—  

<D 

—  

4 

3-4  

—  

4-5  

4 

Equisetum 
arvense

  

6 

— 

4 

— 

4 

4 

— 

2 

— 

1 

— 

2 

2 

—  

—  

— 

— 

CB  

—  

3 

—  

—  

—  

—  

E.

 fluviatile  

— 

— 

— 

6 

— 

5 

4 

— 

1 

—  

2 

4-5  

5 

6 

3 

—  

1 

4 

—  

6 

4 

—  

4-5 

4 

Galium 
palustre  

2 

— 

5 

— 

3 

— 

— 

— 

2-3  

3 

3-4  

2 

4 

—  

3 

—  

2 

—  

—  

4 

—  

—  

—  

—  

Lysimachia 
thyrsiflora  

2-3 

Polemonium 
coeruleum  

4 

— 

— 

— 

— 

— 

—  

— 

— 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

'  —  

—  

—  

—  

—  

Ranunculus 
repens

  

5 

3-4 

5 

7 

3 

6 

— 

5-6 

2 

3-4  

5 

7 

5 

5 

3-  

4
 

3

 

3 

— 

— 

3 

— 

— 

— 

4 

Rubus 
arcticus  

3-4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

R.

 chamaemorus  

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Spiraea 
uimaria  

3-4  

_—  

i 

Veronica 
longifolia  

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Viola

 palustris & epipsila ....  
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edellinen ja osaksi  edellinenkin alue,  joissa kummassakin  on  maaka  

maran pinnalla  suureksi  osaksi  turvelietettä. Kyseessä  oleva  alue 
on kauttaaltaan anorgaanista  hetemaata,  jonka  profiilit  ovat tyy  

pillisen  juovikkaita  lietteen laskeutumistavasta johtuen.  

Kankaalta 6, joka on verraten tasaista ja matalahkoa,  laskee 

maa laakeaksi  laaksoksi muodostaen metsän rajasta  äkkijyrkän  seinä  

män. Tulvan aikaisen rannan pajukkoon  on  pysähtynyt  paljon  tul  

van tuomia aineksia. Äkkijyrkkä,  matala hammas tulvaveden ai  
kaisen  rannan  luona on tuntuvasti  vaikuttanut laakson pinnan  muo  

toon, kuten käy  selville  piir  

rosta  ylimalkaisestikin  tarkas  
tellessa.  Alueet 1, 2,  3, 4 ja 5 

ovat  veden  muovailemia pen  

germiä  ja kasvivöitä,  ja viime  

mainittu on mättäinen, kuten 

tavallista lähellä tulvan rajaa.  
Laakson reunalla on kuvio 8 

ylimenomuoto  kankaan ja tul  

va-alueen välillä,  ja  esim. not  
kelma 9  noudattaa sen ja kan  

kaan rannan muotoa. Ylempää  
valuu ruosteista vettä, jota ke  

rääntyy  kohtaan 7  laskien siitä 

edelleen jokeen. Hieman kor  

keammalla oleva alue 10 on 

myös tulvan aikaisen rannan  

muotoinen. Sen joen puoleinen  

äkkijyrkkä  reuna on harvinai  

sen sileä ja tasaisesti syöpynyt  

kohta,  jonka  alapuolella  on lie  
teakkumulatio 12. Alue 12 on 

sekundääristä,  matalaa, hienoa,  

anorgaanista  lietekasautumaa,  jonka pinnalla  olevat,  vaakasuo  
rissa tasoissa kulkevat  juovat  osoittavat  veden vähittäistä  laskua.  

Tämän kumpumaisen  lietealueen sivuilla  ovat notkot 11 ja 13. 
Notko 9 jatkuu  alavana alueiden 20, 19 ja 30 kautta,  niin että 

nämä edelliset sekä alue 7 muodostavat  tavallaan kesäkuivan mean  

deriuoman. Samalla tavoin kaareva  on pieni  lampi  26, jonka  syvyys  

on lähes 0.5 m.  Tulvan aikaisen rannan muodosta johtuen  tulvavesi  

kääntyy  suoraan  etelään ja aiheuttaa syvänteet  32 ja  33.  Samansuun  

taisia ovat  alueet 27  ja 28.  Kasvipeitettä  kuvaa  taulukko 5. 

Piirros 11. 
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Parrajoen  ja Ounasjoen  yh  

tymäkohdassa  kohoaa ensin  

mainitun joen vasemmalla puo  
lella korkea  törmä,  joka jatkuu  

jälkimmäisen rantaa ylöspäin  

erosion  kuluttamana (piirros  12). 

Parrajoen  oikealla  puolella  maa 

on alavaa pajukkoa  kasvavaa  

niittyä, ilman korkeata  törmää. 
Törmän yläosa  (alue  4) on  tasaista, 

sen takainen alue 6 on kuivaa 

ja hiekkaista. Viimemainittuun 
on kerääntynyt  runsaasti  tul  

vamättäitä ja lietettä,  ja vesi  

valuu siitä hiljalleen  5 kautta 

jokeen  takaisin. Alueen 4 ja 8 
välillä  on jyrkkä  särmä. Alue 2  

on hiekkainen erodeerautunut 

rantatörmä, jolla  ylempää  ranta  

vallista irtaantuneita maalohkareita luisuu alas  jokeen.  Kasvilli  
suuden kokoonpano  selviää taulukosta 6. 

Piirros 12. 
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Tau- 

Kasvilaji  

Kasvilajien  ransaus  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

Andromeda  polifolia   — — 3 4 — 1 — — — — —  

Empetrum  nigrum   — — 
— — — 4 — --  —  — — — 

— 

Calluna vulgaris   

Juniperus communis   

Myrtillus nigra  

M. uliginosa   

Populus  tremul.i   

Salioes   — —  — 2 4 5 

Vaccinium vitis idaea   

Agrostis   — —  
— — 4 4 — — — — — 

— — 

Aira  flexüosa  — —  — — 2 6 — — — —  — — 

Carex aquatilis   7 4 4 — — — 

a 

3(9) 
— 

8 2 7 8 7  

C. sparsiflora   — —  — — 
2 3 

— 
— — — — — 

— 

0.  vulgaris   — —  
— 4 5 

Eriophorum Scheuchzerii  ....  — — — 1 

Festuca ovina  

Juncus filiformis  — 8 7 7 — — — — 3 8 — 
4 — 

Poa  pratensis   6 

Achillea millefolium  — 

Antennaria dioeca  

Caltha  palustris   3 
.  

Comarum palustn   — 
4 — 3 4 —  — 

— 2 2 — — — 

Equisetum  arvense  2 — 

E. fluviatile  1 — 2 4 

Galium palustre   

Lysimachia  thyrsiflora   3 3 

Majanthemum bifolium   

Pedicularis  lapponum  

Polemonium  coeruleum  

Polygonum viviparum  — — — 
— 2 2 — — — — 

— — — 

Ranunculus auricomus   

R.  repens   4 3 — 6 3 —  — — — 2 2 — — 

Rubus  arcticus   — — — 
— 4 7 — 1 

Solidago virgaurea   

Spiraea  uimaria  

Taraxacum officinale  — 
—  — — -■ 2-3  — — 

— — — 
— — 

Trientalis europaea   

Veronica longifolia  

Viola palustris  &  epipsila — 
—  — 5 6 — — 2 — 5 — — — 
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lukko 5.  

eri kuvioissa  (piirros 11) 

14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 

ISMIINI  
1 

2 — — 3 4 4 2 — 

b 

2 
5 7 

— 
6 4-5 

b 

3 
7 3 7 6 8 

— 4 — 5 7 4 6-7  — 

a b 

7 7 
7 — — 3-4 5 

a b 

45 
3 4-5  — 

—  
— 

—  — 
3 3 4 a 

3 
2 5 6 

a b 
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2 3 2 2 
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Taulukko 6.  

Kasvilajien runsaus eri  kuvioissa  (piirros  12) 

Kasvilaji  2 4 5 6 

1 3 7 8 

a b a b c d  a b c a b c d 

Andromeda polifolia  1 

Myrtillus uliginosa   — 
3 

— 2 1 7 — — — — — — 1  

Agrostis  vulgaris   3 3 

Aira  caespitosa   — — — — 4 3 4 6 3 5 

A. flexuosa  
— 7  — 7 6 6 5 _ 

Carex  aquatilis  5 7 

C. canescens   — — — 2 — — — 3 

C. sparsifiora   — 3 — 4-5 4-5 4-5  4 3 3 
_ ?, 

C.  vulgaris   —  — 4 — — — —  — 
— 4 6 2 fi 

Eriophorum angustifolium .  ,  
,  

E. Scheuchzerii  — — 
— — _ 4  3 

5 

Luzula  multiflora   G _ 
3 

6-0 4 ~ 

Nardus  stricta ( 
5-6 

Festuca ovina  / 
— 4-5 b 6 8 7 7 

Phleum alpinum  — —  — 1-2 

Poa pratensis   — — 
5 2 — — —  — — — — 6  4 3 3 7 5 

Achillea  millefolium   5 
_ 

6 4 6 3 3 

Antennaria  dioeca  — 4 4 4 3 

Astragalus alpinus   — — — — 3 2 2 5 1 

Caltha palustris   3 — 
— — — — — — 2 2 1 3 

Comarum palustre   — 
— — 

— — 1  — — 
3  4 5-6 5 3 4 

Equisetum arvense  — 4 3 4 3 3 2 — 3 — — 3 4 3 3 5 

E. fluviatile  — 
— _ _  _ 3 

Galium palustre   — — — 3 3 
_ 

Lysimachia thyrsi  flora — — —  — 
_ 

•  

2 2 1 3 4 

Majanthemum bifolium 
— 

5 
— 6  6 3-4  4 3 3 4 

Pinguicula vulgaris   — 3 

Polygonum viviparum ....  — 5 — 6  6 6 6 4 4 

Ranunculus acer  — — 
— — 2 — 1 2 —  — —  5 

R. repens   6 — — _ — —  — — 3 3 3 7 3 4  

Rubus arcticus   
— 5 — 3 1  2 3 2 3 3 

Selaginella selaginelloides  .  

Solidago  virgaurea  — 4 — 6  4 5 4 4 6 

Sparganium  

Taraxacum officinale   
_ _ 1 

Thalictrum flavum   
— 3 4-5 3 3-4  5 3 

Trientalis  europaea   — —.  — 3 1 3 

Trollius europaeus   — 6 —  5 a 3-4 7 2 3 — 
— 

5 

Veronica longifolia  ..; — — — 2  3 2-3  — 1 2 — — 3 — 3 

Viola palustris  &  epipsila. .  — — — —  — 3 3-4 
— 2 4 — 1 6 7 — — 
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5 

Ounas-  ja Aakenusjoen yhtymäkohta.  

Erittäin mieltäkiinnittäviä  sekä puhtaasti  kasvitopograafisia  

että morfoloogisia  jokien tulvamaita koskevia  piirteitä  on huo  

mattavissa jokien yhtymäkohdissa.  M. m. Ounas- ja lännestä 
siihen laskevan Aakenusjoen  välinen niemeke korkeine,  pitkulaisine  

valleineen ja uomineen,  akkumulatio- ja.  erosiorantoineen ja tyypil  
lisine tulvamaiden kasvilajeineen  on valaiseva esimerkki  tällaisilta  
alueilta (piirros  13). Jokien välinen niemeke on tarkoin kartoitettu  

kesällä 1917 ja kaiken  kaikkiaan on tehty  sillä  75  kasvi  muistiinpanoa.  
Mutta koska  Cajanderl ) v.  1902 on saman alueen kasvillisuuden selit  

tänyt jätettäköön  yksityiskohtainen  luettelo  sikseen. Kun tämä 
tulva-alue on erittäin tyypillinen  virran suuntaisine valleineen ja  
uomineen,  joilla  tummallakin  on erilainen kasvillisuus,  liitettäköön 
tähän kuitenkin muutamia valaisevia muistiinpanoja  sekä lopuksi  
luettelo kunkin kartoitetun  ja numeroidun kuvion  valtakasveistä.  

Kuten piirroksestakin  (piirros  14 on niemekettä vastassa  oleva 
alue Ounasjoen  samalla rannalla)  selvinnee,  on alue alavaa niitty  

maata. Tämä koskee  varsinkin  Aakenusjoen  suun pohjoisrantaa.  Jo  
iden välisellä niemekkeellä on varsinaisesti  3 virran suuntaista vallia 

välisine uomineen. Vallien rinteet  ovat paikotellen  loivat,  paikotellen  
veden erosion jyrkiksi  syövyttämät,  mutta niiden harjat  ovat laa  
keat  ja suhteellisen tasaiset. Niille luonteenomaisia kasveja  ovat:  

*)  A. K. Cajander, Alluvionen 111, taulu IV. 

Aira caespitosa  Luzula multiflora 
Anthoxanthum odoratum Poa  pratensis  

Carex canescens  

G. spar  siflora  Achillea millefolium 

Festuca ovina Antennaria dioeca 

F. rubra Equisetum arvense  
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Piirros  13. 

Polemonium coeruleum Trollius europaeus 

Polygonum  viviparum  Thalictrum 

Ranunculus acer  y.  m. 

Solidago  virgaurea  
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Piirros 14. 

Näiden kuivien vallien rinteillä on kasvillisuus  lajeiltaan ja  

osittain  myös yksilöiltään  köyhää.  Paikotellen,  missä  rinne on jyrkkä,  

saattaa esim. Poa  pratensis  olla ainoana lajina.  Loivemmilla osilla,  

kuten esim. läntisimmän vallin länsiosassa on verraten lajirikasta  

Poa-Festuca-niittyä.  Uomien pohjalla on kasvipeite  vaihtelevaa,  

riippuen  siitä,  että senkaltaiset alueet ovat  epätasaisia  painanteineen  

ja kohokohtineen. Paikottain  on pieniä  avovetisiä vesilätäköltäkin,  

joita kasvillisuus  vöinä reunustaa. Erittäin  huomattavaa notkoihin 
nähden on siis  kasvillisuuden  jakaantuminen  verraten puhtaisiin  ja 

jyrkkärajäisiin  kasvustoihin.  Joskus voi myös  Ranunculus repens 

samoinkuin J  uncus  filiformis  ja Veronica longi  f  oliakin muodostaa 

puhtaita  kasvustoja  ilman mainittavaa sekoituskasvilhsuutta.  Ran  

noilla muodostaa Equisetum  fluviatile  laajoja kasvustoja.  Kasvustot  

ovat kuitenkin  harvoin puhtaat,  joskin  sekoituskasvien  lajimäärä  on 

pieni.  

Luonteenomaisia kasveja  vallien välisille  uomille ovat m. m. 

Aira flexuosa  Caltha palustris  

Carex acuta Comarum palustre  
G. aquatilis  Equisetum  fluviatile  

C. canescens  Galium palustre  

Eriophorum  Scheuchzerii  Myosotis  palustris  

J  uncus  filiformis  Ranunculus repens 
Poa pratensis  Veronica longifolia  

Viola palustris  db epipsila  
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Luettelo eri kasvustokuvioista  (piirros 13). 

Kuvio 

1. Carex aquatilis  

2. J  uncus  filiformis 

3. Poa pratensis  

4. Veronica longifolia  

5. Ranunculus  repens 

6. Carex aquatilis  

7. Ranunculus repens 

8. Carex aquatilis  

9. J uncus filiformis  
10. J uncus  filiformis 

11. Ranunculus repens 

12. Trollius  europaeus 

13. Caltha palustris 

14. Ranunculus repens 

15. Juncus filiformis 

16. Poa pratensis  

17. J  uncus  filiformis 

18. Poa pratensis  

19. Juncus filiformis 

20. Caltha  palustris  

"  21.  Poa pratensis  

22.  Ranunculus repens  
23. Poa pratensis  

24. Caltha  palustris  
25. Trollius  europaeus 

26. Polygonum  viviparum  

27. J uncus  filiformis  

28. Poa pratensis  

29. Ranunculus repens 

30. Aira caespitosa  

31. Carex  aquatilis 

32. Juncus-Poa 

33. Jäiden paljastama  alue 

34. Festuca ovina  

35. Trollius  europaeus 

36. Polygonum  viviparum  

37. Ran uncu  hi  s-Poa 

38. Trollius  europaeus 

39. Festuca ovina 

40. Carex  aquatilis  

41. Juncus filiformis  

42. Carex  aquatilis  

43. Ranunculus repens 

44. Thalictrum-Equisetum  

arvense  

45. Ranunculus  repens 

46. Veronica long  i  folia  

47. Ranunculus repens 

48. Carex aquatilis  

49. Veronica longifolia  

50. Ranunculus repens-Poa  

51. Poa pratensis  
52. Carex aquatilis  

53. Ranunculus repens 
54. Juncus filiformis  

55. Festuca ovina 

56. Poa pratensis  

57. J  uncus filiformis  

58. Juncus filiformis  

59. Poa pratensis  

60. Equisetum  fluviatile  

61. Carex aquatilis  

62. Juncus-Poa 

63. Ranunculus repens 

64. Poa pratensis  

65. Ranunculus repens 

66. Aira caespitosa  
67. Carex aquatilis  

68. Eriophorum Scheuchzerii  

69. Trollius  europaeus 

70. Festuca  ovina 

71. Poa-Carex 

72. Agrostis-Carex-Poa  

73. J  uncus filiformis  

74. Equisetum  fluviatile 

75. Equisetum  fluviatile.  



Tulva-alue  Ounasjoen varrella.  

Kittilän kirkonkylän  kohdalla,  joen  itärannalla,  aukeaa  tulva  

alue,  joka on miltei koko kylän  pituinen,  useiden neliökilometrien 

laajuinen . Ounasjoen  rannalla kohoaa aluksi  jyrkkä  törmäranta,  

jota  erosio  kuluttaa. Joen suuntaisia  valleja  kulkee  kautta  koko tulva  
alueen useampiakin  kuitenkin  siten,  että ne etupäässä  vain suurin  

piirtein katsoen,  välisine painanteineen,  noudattavat joen yleistä  
kulkusuuntaa.  Koko  alue on yleensä  tasakorkuista,  laakeata laaksoa,  

johon  on syöpynyt  verkoston tavoin altaita,  uomia ja pyöreitä  pai  

nanteita; näiden seinämät ovat useinkin jyrkät. Korkeammalta 
katsoen näyttääkin  koko laaksotasanko varsin kirjavalta  harja- ja 

syvänne  verkostoineen,  joiden  pohjalla  on runsaasti  pieniä  lampia  ja  

pitkulaisia  kaarevia tulvajärviä  (»makkarajärviä»).  
Turvetta ja turveperäisiä  kohtia ei  varsinaisella tulva-alueella 

ole,  sillä  siellä ei löydy lainkaan turvetta muodostavaa sammalpei  

tettä, eivätkä  muutkaan kasviyhdyskunnat  voi siellä turvetta muo  
dostaa runsaan  lietteen laskeutumisen vuoksi.  Lietettä tuo  tulvavesi  

joka  kevät  mukanaan suuret määrät,  niin  että kesällä  veden laskettua 
luonnolliselle korkeudelleen koko  niittymaa  on ohuen,  pölyävän  lie  

tekerroksen peitossa. Kasvillisuus  onkin kuivimmilla  osilla, harjan  

teilla, kitukasvuista  niittyä  sille  luonteenomaisine lajeineen.  Erikoi  

sen rehevä kasvillisuus  on tosin pajupensaiden  varjostamissa  koh  

dissa. Painanteissa,  jotka  kaukaakin hohtavat jo alkukesällä  heleän 

viheriäisinä,  on kasvillisuus  yleensä  rehevää,  vaikka  lajien lukumäärä 

onkin pieni.  Kasvustot esiintyvät  hyvin  selvästi  toisistaan eroitet  
tuina ja niitä muodostavat Carex aquatilis,  Ranunculus repens, Poa  

pratensis,  Juncus filiformis,  Caltha palustris  y. m. Tyypillistä  kohtaa 

kyseessä  olevalta  suurelta tulva-alueelta  kuvaa  piirros 15. Siinä näkyy  

m. m. joen  törmävalli  ja sen takana oleva tulvaniitty  erilaisine pai  
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Piirros 15.  
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nanteineen, jotka ovat I—21 —2 metriäkin harjannekohtia  alempana.  
Tälläkin alueella näkyy  useampia  pieniä  tulvajärviä,  joiden  rannoilla 

kasvillisuus  esiintyy  selvinä toisistaan eroavina vöinä.  Alueen kasvil  

lisuutta kuvaa  taulukko 7. 
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Tau- 

Kasvilaji • 

Kasvilajien  runsaus 

1 2 3 < 5 6 7 8 9 10 11 12 

Andromeda polifolia   5 

Linnaea  borealis   —  

Myrtilius uliginosa  —  — 4 — — 2 — — — — — 

Salix   
— — 2 3 — — 2 — — — — 

Vaccinium vitis idaea   —  — 2 4 — 2 — — — — — 

Agrostis  canina   —  — — 
3 

— 
3 

— — — 
— 

— 

Aira  oaespitosa  —  — 4 — — 4 — —  — — — 

Aira flexuosa   —  

Anthoxanthum odoratum 
....

 —  — — 5 — 3-4 — —  — — — 

Carex aquatilis  5 8 — — — — — — 7 6 — — 

Oarex caespitosa   — 

Carex  canescens   —  — 4 — — 4 — 3 4 — — 

Carex  chordorrhiza   
— — — — — — — 4 2 — — 

Carex  sparsiflora   —  — 4 2 2 4 

Carex  vesicaria  — 7 —  — — — — —  
5 

— — 

Carex  vulgaris   —  

Eriophorum angustifolium....  3 4 4 — 4 

Festuca  rubra   — — —  — — 5 — — — 
— 

— 

Hierochloe odorata  —  

J uncus filiformis  4 5 6 4 — 5 

Luzula  multiflora  —  

Nardus stricta  |  
Festuca  ovina  /  

Phleum  alpinum   —  

Poa pratensis   3 3-4 7 5 8 — 
7 — 6 — 2 

Achillea millefolium  —  — 4 — — 3 — — — — — 

Antennaria dioeca   —  — — 2 — — — 
— — — — 

Astragalus  alpinus   —  

Caltha palustris   2 4 
— — — — 

— 3 7 — — 

Campanula  rotundifolia  — 

Cardamine pratensis   —  

Cerastium alpinum   —  

Cerastium  triviale  var.  alpestre  

Comarum  palustre   4 
to 

4-5 1  — — — 4 4 2 — — 

Cornus  suecica   — 

< 

o — 2 — — — — — — 
— — 

Epilobium  angustifolium  — 
CD 

2. 
—  4 4 — 2 — — — 

— — 
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6 

lukko 7.  

eri  kuvioissa (piirros 15) 

13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

2 

— 

3 2 5 7 

6 

4 7 4 4 2 3 7 4 2 2 7 7 

2 2 

4 

4 

4 

3 4 

4 — 
6 6-7  4 3 — 

7 4 3 6 7 2 6 3 —  — 
2 3 

1 3 

— — — 
7 4 8 8 2 7 8 4 7 — 8 — 7 — 7 — 

3-4 9 6 4 7 1 —  4 —  — 2 4 4 — 2  —  1 — — 
3 

2 2 

O 

CD 

— — 4 — 
— — — 3 2  3 4 5 2 — 4 2 3 
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Taulukko 

Kasvilajien  runsaus  

33 34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 

Myrtillus  uliginosa  2 
— — — — 

2 4 1 
— — — — 

Salix  2 — — — — 3 — —  — — — 
—  

Vacciniuni vitis idaea   — — — — — 2 4 —  
— —  — — 

Agrostis  canina  4 — — —  — — 3 3 — — 
— —  

Aira  caespitosa   — 
— — —  

— 
6 — —  

— — — —  

Aira flexuosa  — — — — — — 6 —  — — — — 

Anthoxanthum  odoratum   3 — — —  — 4 6 —  
— — — — 

4 ß 

Carex  caespitosa   — 
— — — 

— 4 
— 

— 
— — — 

2 

5 ß 

Carex chordorrhiza  

Carex  sparsiflora   4 — — — 
— 

— 3 — — — —  2 

Carex vesicaria   — 5 — 5 — — — — 6 7 7 7 

Carex  vulgaris   

Eriophorum angustifolium  
....

 4 5 

Festuca  rubra   

Hierochloe odorata   

Juncus filiformis   — 7 7 7 — — — 7 7 — 5 5 

Luzula  multiflora  

Nardus  striota  1 
7  

Eestuca  ovina  | 

Phleum  alpinum  2 

Poa  pratensis   — — 7  4 — 4 7 7 — — 7 

Achillea  millefolium  4 4 

Antennaria  dioeca  4 

Astragalus  alpinus   

Caltha palustris   — 2 3 2 4 — —  — 3 2 — 
— 

Campanula  rotundifolia   3 2 

Cardamine pratensis   

Cerastium  alpinum   

Cerastium triviale var.  alpestre  — 

Comarum  palustre   5 4-5 

Cornus  suecica   — — — — —  2  — — —  — 
—  

— 

Epilobium angustifolium   — — 
— — — 3 4  — — — — — 
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7.  (Jatk.)  

eri kuvioissa  (piirros  15) 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

A K K 

2 

2 

— — — 

4 

4 —  

5 

4 — 

3 

2 

3 

— 

5 

4  

3 

5 

3 

— — 

5 

3 4 

5 

5 

2  

— 

2 

3 

— 

3  5 

—  4 — 

3 

— 
— — — — — — 3 — — 

— 4 
— 

3  4 —  4 

K 

— 
— — 4 2 

— 
— 2 3 — 

— 

— 3 

6 
—  

8 

■ 

— 

— 
— —  7 — 

— — 
— 

— — 
4 

— — —  — — 

2 2 

— 
7 7 7 3 — 

3 

3 2 6 —  4 — 

4 

— — 

— — — —  4 — 6 — 7 — 7 6 — —  — 7 7 6 — 

8 6 6 7 7 — 

5 

4 

2 

4 

—  

5 

3 

6 

— —  7  6 

5 5 

2 3 

— — — — 
5 2 

A 

5 5 —  — — 5 

3 3 

1 

5 3 3 2 3 — —  4 — — 
— 

1  

2 — 

2 3 — 

3 
— 3 

1 4 4  2 2  6 
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Taulukko 

Kasvilaji  
Kasvilajien runsaus 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10 11  12 

Equisetum  arvense  5 4 3 

Equisetum  fluviatile   3 

Equisetum limosum  — — 
— 

— — — 
— 

— 
— — — — 

Galium boreale  
— — — — —  — — — — — — — 

Galium palustre   2 — 5 — 2 
— —  — — 

4 4 

Galium  uliginosum  — — — 
— 

— — — — —  

> 
— 

Geranium  pratense   — — — 2 2 3 2 — 
— 

o 

< — 

Lychnis  alpina  — — 
— 

— —  — —  — — —  

® 

aa 
I--. — 

Lysimachia  thyrsiflora   — — — — — — — — — — — 

Majanthemum bifolium  — — 
— 4 4 1  4 

Menyanthes  trifoliata  — — — — —  — — — — — — — 

Myosotis  palustris   — — — — — 
— 

—  — 
— — — — 

Paris  quadrifolia  — — 
— — 

— — — — — — — — 

Pedicularis palustris   2 

Polemonium coeruleum  3 — — 5 4 2 3 4 — —  
— 

— 

Polygonum  viviparum  — — — 3-4  3 2 4 3 — — — — 

Ranunculus acer   — — — 3 3 — 2 2  — —  
— 

— 

Ranunculus auricomus   2 

Ranunculus repens   2 — 4 — — 1 — — 4 4 — 
— 

Rubus  arcticus   — 
— — 4 —  2 —  — — —  — — 

Scutellaria galericulata   

Solidago  virgaurea  — — — 
— 

—  
— 2 —  

— — — — 

Spiraea uimaria   
SnarM nin m 2 5 

Stellaria graminea  

Taraxacum officinale  — — — — — 4 — — — — — 

Thalictrum flavum  — 

Trientalis europaea   — — — — — 3 2 — — — — 

Trollius europaeus   — 4 3 5 — 7 1-2 — — — — 

Veronica longifolia  — — — 3 3 1 6 4 — — — — 

Viola palustris  & epipsila 
....

 3 —  — 4-5 — 2 — 4 — — — — 
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7. (Jatk.)  

eri  kuvioissa (piirros 15) 

13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31  ! 32 

5 

— — 

—  — 2 2 

— 

— — 

— 

—  — 

— — 4 

4 

8 

4 4 

4 

— 
— 

3-4 4 4 — — 6 4 — 3 4 4 — 3 — 4 — 2 3 

2 

:  

2 

:  

4 

• 

2 

4 

2  2 5 4 

6 2 5 7 6 

2 3 3 2 — 

2 

— 
2 4 7 2 2 4 7 5 7 2 4 — — — — 2 

2 

8 2 

2 6 2 

2 

2 

-  
4 — 

- 3 4 — 

- 4  4 — 

-  3 4 4 
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Taulukko  

Kasvilaji  
Kasvilajien runsaus  

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  

Equisetum arvense   3 3 3 3 

Equisetum  fluviatile  — — 
— 3 4 

— — — — -  — — 

Equisetum  limosum  5 — 

Galium boreale  3 — — — 
— 2 2 — — — — — 

Galium palustre   — 5 4 — — —  — 1 4 — --  5  

Galium uliginosum  4 

Geranium pratense   2 

Lychnis  alpina  

Lysimachia  thyrsillora   1  4 
— 5 5 

Majanthemum bifolium  — — — 
— 

— 2 5 —  — — — — 

Alenyanthes trifoliata   

Myosotis  palustris   — 4 — — 2  — — — 
— — — — 

Paris  quadrifolia  

Pedicularis palustris   

Polemonium coeruleum   3 

Polygonum viviparum  — 
—  

— — 
— 

— 4 4 — — — — 

Ranunculus acer  4 — — 
— 

— 
— 

2 — — — 
— — 

Ranunculus  auriconius   
— 

— 2 2 — 3 — — — — — 

Ranunculus  repens  
— 7 6 5 5 — — 3 4 — 6 6 

3 3 4 

Scutellaria galericulata   

Solidago  virgaurea  4 
— — —  — 

4  
— — — — — — 

Spiraea  uimaria   4 

Sparganium  — 4 6  5 
— 

Stellaria graminea  

Taraxacum officinale  1 — — — — 2 — — — 
—  

— — 

Thalictrum flavum   

Trientalis  europaea   — — — — — 4 3 — — — — — 

Trollius  europaeus   7 — — — — 6 2  
— 

— — 
— 

— 

Veronica longifolia   4 
— — —  — 3 5 4 — — — — 

Viola palustris &  epipsila  ....  2 4 4 — — — — 
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7. (Jatk.)  

eri  kuvioissa  (piirros 15) 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

3 3 4 4 4 6 3 6 6 2 

2 

2 5 3 5 

— — — 5 — — 4 2 5 

2 4 2 4 — 
— 3 4 2 

2  3 

4 

—  3 4 4 5 — 

5 

— 3 3 — —  

— — 

3 

2 — 
— 

—  5 

4 

— 

3 5  

3 

4 5 

3 

5 5 

— — 

4 5 4 

2 

5  

1 

2 

2  

2  2 
:  

4 

3 }'  4 7  
— 

:  
3 

— 
2 

— 

! — — 7 l  4  — 5 
— 3 — 5 — — — — 4 — — 3 3 

— — 4-5 — — 4 5 6 5 5 — 5 4 5 5 

2 2 

— — — — —  — 4 2  — 4 4 5 — 3 4 3 2 
— 

■ 6 

4 

l  2 

— 
— 

— — 1 

9 

— 
— 

K 

2 1 2 

— .— — — 5 5 

O o 

4 4 3 4 4 4 — — —  5 4 4 

—  — — — 4 —  4 
— 

5 4 3 
— — 

6 5 3 — 3 

— — — 
4  

~ — 4 4 — 2  — — 5 3 2 
— 

— 



Joen toiminta  ynnä  sen vaikutus  kasvipeitteeseen.  

Kuten tunnettua,  riippuu  jokilaakson  muoto joen iästä,  kalte  

vuussuhteista,  maanlaadusta j. n. e. Alkuperäinen  laakso  muoto 

on tavallisesti  V-muotoinen ja  tästä syntyy  vähitellen joen  toiminnan 
tuloksena U-muotoinen. Vihdoin alkavat kaltevuussuhteet joutua  

määrättyyn  tasapainosuhteeseen  virranvoiman kanssa,  ja  loppu  
tuloksena on enemmän tai  vähemmän laakea jokitasanko,  jonka  kes  
kellä kiemurrellen kulkee  joen uoma. Siinä sitten työskentelee  vesi  

sekä rantoja  syövyttäen  (erosio)  että kasaamalla uusia aineksia eri  
kohtiin (akkumulatio).  Pohjois-Suomen  jokisysteemeissä  esiintyy  
erikoisen  selvästi  sellainen piirre,  että  edellä kuvatut  joen  eri  kehitys  

asteet ovat  kaikki  samassa  jokijaksossa  todettavissa. Suurten jokien  

suuosa ja osaksi  keski  juoksukin  ovat jo monin paikoin  tätä jokikehi  

tyksen  loppuastetta  muistuttavia ja virtaavat rauhallisina meanderi  

mutkineen leveässä ja  laakeassa laaksossa,  lcun sitävastoin pienet  

lisäjoet  ovat vuolaita, ja niiden laaksomuodot ovat vielä kehityk  

sensä alussa. Tämä ei  aina edellytä  ainoastaan jokisysteemin  eri 

osien erilaista  ikää vaan, kuten tunnettua, on maisemain rakenne 

monessa  suhteessa ratkaiseva  tekijä.  Siten voi  nuoria laaksomuotoja  

muistuttavia laaksoja  olla pääjoenkin  varrella, kun taas lisä  jokien 

varsilla  saattaa todeta laaksoja,  jotka  pikemmin  muistuttavat van  

hoja  muodostumia. Jotenkin huomattavana piirteenä  Lapin  joille 

olisi  vielä mainittava m. m. se,  että avonaisia tulvamaita on etupäässä  

pää  joen varrella (laajimmillaan  suvannoissa ja suuosissa)  sekä lisä  

jokien suuosissa. Tavallisesti  ovat  jokivarret  rehevämpiä  kuin ympä  
röivät maat yleensä.  Varsinkin lisäjokien  ja pienten  lähdejokien  

varret ovat  reheviä  korpimaita  tai  niittyjä.  Sekä  kultuurin  että joki  
veden omien ominaisuuksien  perusteella  suurempien  jokien  tulvamaat 

ovat  metsättömiä hetemaita,  joilla  kasvillisuus  on joskus  hyvinkin  
kitukasvuista.  Kun lähemmin tarkastaa jokivarsia  ja  eri tyyppejä  niillä 
voidaan useimmiten todeta, että pienten  jokien  rannoilla rehevä 
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tyyppi  eroittaa joen  ympäröivistä  karuista alueista.  Kun sitten tar  

kastetaan niittyrantojen  ympäröimää  jokea huomataan,  että rehevä 

reunatyyppi  on siirtynyt  etäämmäs joesta,  kunnes  aukeilla  liete-tul  
vamailla se on häipynyt  useinkin jäljettömiin.  Yleensä näkyy tämä 
rehevä tyyppimuoto  seuraavan  tulvan rajoja  ja, kuten myöhemmin  

selviää,  on se  riippuva  etupäässä  jokiveden  liete määrästä. Sellaisilla  
kin  mailla, joissa  joki  virtaa mitä erilaisimpien  maiden kautta,  näkyy  
sitä reunustava rehevämpi  reunavyöhyke  kautta  koko joen tavalla 

tai toisella. Niinpä  silloinkin,  kun  joki kiemurrellen kulkee  ravinto  

köyhän  suon läpi,  ovat jokivarret  säännöllisesti  parempia  tyyppejä,  
kuten lettoja  tai  reheviä sarasoita,  ja pienten  lähde puro  jenkin  varret 

niiden  virratessa  neva-alueen läpi  ovat jokeen  päin  kaltevat  ja aina 

jonkun  verran  rehevämpiä.  

Maaperä  ja kasvipeite.  

Ne yksityiskohtaiset  kasvi  muistiinpanot  ja kartoitukset,  joita  

on Parrajoen varrella tehty  latvaosista  aina suulle asti,  antavat li  
säksi eräitä  tärkeitä  tuloksia,  jotka, kuten etäämpänä  näytetään  

toteen, riippuvat  suuressa  määrin joen morfoloogisesta  toiminnasta. 
Samallakuin suoritettiin yksityiskohtaisia  kartoituksia,  tehtiin 

myös  kunkin kasvuston  kohdalla maaperätutkimus.  Mitä  muuten 

maaperän suhteeseen eri kasvilajeihin  ja kasvustoihin  tulee,  paljas  

tivat nämä tutkimukset  tärkeän piirteen,  josta  tehtäköön lähemmin 
selvää. 

Jo ylimalkainenkin  silmäys  Parrajoen  varrella tehtyihin  muis  

tiinpanoihin  osoittaa,  että joen tulva-alueen kasvillisuus  voidaan 

jakaa  etupäässä  kolmeen toisistaan selvästi  eroavaan  ryhmään:  joen 

ylä-,  keski-  ja alajuoksun  kasvillisuuteen.  Yläjuoksulle  on  ominaista, 

että  maat ovat  turveperäisiä  suomaita,  metsä ulottuu useinkin miltei 

veden partaalle  asti,  tulva-alue on pienestä  vesimäärästä johtuen 

kapea,  ja luonteenomaisia kasveja  ovat m. m. siv.  B—98 —9 mainitut 

lajit. Keskijuoksun  varrella on tulva-alue jonkunverran  leveämpi,  

koska joen  vesimäärä on suurempi  kuin yläjuoksussa.  Metsänreuna 
on siirtynyt  kauemmas joesta,  suomaita on  vain notkoihin syntyneinä  
lettoina tai matalaturpeisina  saraniittyinä,  joilla  kasvaa  verraten 
rehevinä m. m.: 

lukuisia  Car  ex-lajeja  Rubus arcticus 

Geranium pratense  Spiraea  uimaria 

Polygonum  viviparum  Thalictrum 

Ranunculus Veronica longi folia  
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Merkille  pantava  piirre  on myös,  kuten jo mainittiin,  kasvien 

lajirikkaus  ja kasvustorunsaus.  Jos vihdoin tarkastaa kasvillisuutta  

Parrajoen  suuosassa  ja yleensä  alajuoksun  varrella  huomataan,  että 
tulva-alue on leveä,  koska  vesimäärä on täällä suurimmillaan,  ja 

metsä on osaksi  kultuurin sekä myös joen mekaanisen toi  
minnan takia siirtynyt  yhä  etäämmälle 1). Kasvilajeja  on huomatta  

vasti vähemmän (ellei  oteta lukuun joen  suuta, jossa  jo on  pääjoen  
vaikutusta  havaittavissa)  ja kasvustot  ovat  yleensä  lajeiltaan  harvoja  

sekä  suurialaisia. Luonteenomaisia kasvilajeja  ovat m. m.: 

Yksityiskohtaiset  maaperätutkimukset  kunkin  kasvuston koh  
dalla osoittivat,  että näihin eri  tyyppeihin  on syynä  joen  tulva-alueen 
erilainen maanlaatu,  mikä piirre  ilmeni niin  selvänä,  että sen  selville  

saamiseen olisi  riittänyt  aivan yhmalkainenkin  maaperätutkimus.  
Nämä tutkimukset  osoittivat,  että joki yläjuoksun  varrella virtaa 

turvealustalla,  keskijuoksun  varrella hiekka-alustalla ja  alajuoksun  
varrella moreenialustalla. Että kasvilajit  todella ovat  riippuvaisia  
näiden maaperälaatujen  levenemisestä,  sen  on jo  m. m. Cajander 

yksityiskohtaisesti  selvittänyt,  ja allekirjoittaneen  tutkimukset  mitä 
selvimmin tukevat hänen tuloksiaan.  Allekirjoittanut  ei  kuitenkaan 

tyytynyt  vain selvittelemään tulva-alueen maaperälajeja,vaan  myös  

joen uoman ja  seinämien maanlaadun tutkiminen suoritettiin  samalla 
kertaa.  Tällöin kävi  m. m. selville,  että esim.  moreeniperustaa,  josta  

liete pääasiallisesti  irtaantuu,  jatkui  kauemmas joen uomassa  ylös  

päin kuin virran mukana kulkeutuneen hetteen aiheuttama lietemaa 

joen varrella. Samoin oli joen hiekkauomaa turve-alueella asti.  

Tämän ohella etsittiin erikoisesti  niitä kohtia,  joissa moreeniälusta 

ja hiekka-alusta  sekä  jälkimmäinen  ja  turvealusta rajoittuivat  toisiinsa,  

ja sen  perusteella  voidaankin koko  joen  laaksomuoto selittää.  Alinna 
on moreenimaata,  paikoin  hyvinkin  saven sekaisena,  sitä peittää  

hiekkamaalaji  ja viimemainittua vihdoin turve.  Kun nämä kolme  

maalajia  on joen  pohjalla  siten,  että moreenimaa on suuosassa  ja ala  

juoksun  varrella, hiekkamaa keskijuoksun  varrella ja  turvemaa ylä  

juoksun  varrella, ja  kun näiden maalajien  rajoilla  tehdyt tutkimuk  

set osoittivat,  että moreenia peittää  hiekka ja hiekkaa  turve,  on siis  

Ver. A.  K. Cajander,  Alluvionen  I,  s.  169 ja 111, s. 175. 

Carex-lajit  Caltha palustris 

Eriophorum  (Equisetum  arvense) 
Festuca  ovina Ranunculus repens y. m 

Juncus filiformis  
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ilmeistä, että nämä kolme maalaatua ovat toistensa suhteen joen  

uomassa kattopäreiden  tavoin limittäisestä  asettuneet. Kun ottaa 

huomioon,  että joen erosio  koskee  koko jokiallasta  sellaisenaan on  

selvää,  että näiden eri maalajien  rajat  siirtyvät  yhä  ylemmäs joki  

vartta juuri  joen  altaassa. Se  näkyy  m. m. siitäkin, että hiekkaperä  

joessa on paljon ylempänä  jokivarrella  kuin tulva-alueen hiekkamaa 
sellaisenaan. Täten on siis  turve- ja hiekkamaan välillä välimuoto,  

jossa joki  virtaa hiekkapohjalla  turvemaiden ympäröimänä.  Saman  

lainen suhde  011 moreenin ja hiekkamaan välillä, kuitenkin siten,  että  
varsinaista moreenimaata ei  joen  tulva-alueilla  löydy,  vaan alajuoksu  

on pintaosiltaan  moreenista irtautuneen lietteen muodostamaa maa  

perää.  

Jos  otamme huomioon,  että joen alajuoksun  varrella olevat  

kasviyhdyskunnat  ja  tyypit  ovat riippuvaisia  lietteestä,  joka moreeni  
alustasta  irtaantuu,  pitäisi  niiden siis  esiintyä  vain  siinä joen  toiminta  

piirissä,  jossa  lietettä voi tulva-alueelle laskeutua,  siis  hiekka-alueen 

alapuolella,  missä joen vesi on  syöpynyt  moreeniin. Näin onkin 

todella asian laita,  sillä  tutkimukset kaikin  puolin  tukevat  tätä. Mutta 

jos  kerran  joen  uomassa  tapahtuu  erosio, siirtyy  moreeni- ja hiekka  

alueen raja  yhä  ylemmäs,  ja silloin  pitäisi  siis  lietteen vaikutusalan 

myös siirtyä  sitämukaa ylemmäs,  ja ala  

juoksun  luonteenomaisten tyyppien tulisi 

sen mukaan myös siirtyä  yhä  ylemmäs 

jokivartta.  Kun tutkittiin lietealueella 

(piirros  9) olevia maaperämuotoja  joen 

uomassa  ja tulva-alueella,  löytyi  kohta (*), 

jossa joki  itse on erodeerannut jyrkän  n. 

1.5 m korkuisen  törmän. Siitä irtaantuu 

ja vajoaa  maakamaraa jokeen.  Tämä maa  
on selvää saraturvetta,  jossa  on joukossa 

varpuja,  puupalasia,  Betulan ja  Meny  

anthes'in siemeniä y.  m. Vielä käy  turve  

profiilista  selville,  että se on  pohjalla  puh  
dasta turvetta, mutta tulee sitten yhä  
enemmän lietteen sekaiseksi,  kunnes  lähem  

pänä  pintaa  lietettä on  diskordanttisina ker  
roksina  siihen sekaantunut ollen pinnassa  
selvää lietettä (piirros  16). Nykyään  ei 
joen  tällä alueella  enempää  kuin muuallakaan lietealueella ole  havait  

tavissa  missään turveperäisiä  alueita,  vaan hetettä on kaikkialla.  

Yleissilmäys  paikan  luonteeseen ei  anna aihetta edes otaksumaan,  
että turvetta missään voisi  löytyäkään,  sillä  esim.  tällä turvekohdalla. 

Piirros 16. 
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kasvaa  lieteperustalla  harvaa Carex vulgaris-,  Ranunculus repens-  ja 

Juncus f  iii formis-ka  s  villisuutta
,  eikä turvetta nykyään  todella muo  

dostukaan missään tämän tul  vara  jan  piirissä.  Turve  perustan  laa  

juutta  ei kuitenkaan oltu tilaisuudessa tarkemmin tutkimaan,  mutta 

joka  tapauksessa  se on vain  pieni  alue, jätteenä  yhtenäisestä  suosta,  

jota joki on pienentänyt.  Näin on siis  käynyt  selville,  että turve  
soita ja turvetta muodostavaa kasvipeitettä  

on ollut joen alajuoksunkin  varrella, mutta 

ne ovat peittyneet  lietteen alle, ja siis  liete  

peräiset  tulvamaa-tyypit  ovat nousseet joki  

vartta ylös.  Samalla  tavoin  on myös  mahdollista,  että hiekka  

alueen  tyypit  siirtyvät  ylöspäin  turvemaiden väistyessä  sitämukaa 

kuin jokierosion vaikutuksesta näiden eri maalajien  rajat  siir  

tyvät.  

Yleinen sääntö kyllä  lienee,  että jokien  latvaosissa ovat turve  

maat vallalla,  keskijuoksun  varrella hiekkamaat ja suupuolella  tai 
suvantoalueilla hienohiukkaisemmat maat (joiden  ei silti tarvitse 
olla moreenia,  esim. Cajanderui mukaan Lenan alueella,  missä mo  

reenia puuttuu). Suupuolimuodostumat  epäilemättä joen uoman 
»vanhetessa» siirtyvät  ylöspäin,  minkä ei kuitenkaan,  esim.  Lenan 

alueella,  tarvitse  riippua  siitä, että maa olisi  kerroksellista  ja hieno  

hiukkaisempaa  ainesta  muodostava kerros alinna,  vaan  aivan yksin  

kertaisesti jokilaakson  morfoloogisesta  kehityksestä.  Alkuperäisen  

maaperän (tai  kalliopohjan)  laatu luonnollisesti vaikuttaa suhteisiin  

huomattavasti; esim  Lenan varrella on perusmaa yleensä  juura  

hiekkakiveä,  minkä  (sekä  joen suuruuden ja voimakkaan tulvan)  

vuoksi  hiekkamaat ovat hyvin  valtavia (Cajander).  Suu-ja  suvanto  

paikoilla  on yleensä  hiekkamaita yhtä  paljon  kuin keskijuoksullakin,  

usein paljoa  enemmän, mutta on hiekka  vallien takana. 

Vaikka edellä selostettu Parrajoen tapaus  onkin tavallaan 

ainotlaatuinen,  on allekirjoittaneen  mielestä kuitenkin Lapissa  mo  

reenilla pääasiallisimmat  edellytykset  lietteen aikaansaamiseksi,  ja 

tutkimukset  osottavat todella,  että missä  joen allas  on moreenipe  

räistä ja missä  hetettä on veden saatavissa,  siellä  turveperäiset  maat 

saavat  väistyä  ja missä  lietettä  ei ole  saatavissa,  siellä joen suuosat  
kin  voivat olla turveperäisiä  suomaita. Kun siis  maan rakenne  määrää 

joen erosion mahdollisuudet,  voidaan myös  ajatella  päinvastaistakin  

tapausta,  jolloin lieteperäiset  niityt  levenevät jokivarsia  alaspäin.  

Laajemmat,  yksityiskohtaiset  tutkimukset  tämän kysymyksen  valai  

semiseksi  olisivat  tuiki välttämättömät ja loisivat mahdollisesti  

paljon  uusia näkökohtia m.  m. kasvien  vaellusteiden ja -tapojen  

tuntemisessa. 
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Vallit, uomat  ja järvet. 

Tyypillisimpiä  piirteitä  Lapin  jokien  tulvamaille ovat joen  suun  

taiset vallit ja  niiden väliset  notkot. Varsinkin  suurempien  jokivar  

sien lietealueilla ne  kohoavat monien metrien korkeudelle ja voivat  

olla  monien satojen  metrien pituisia  sekä esiintyvät  joskus  monta 

rinnatusten. 

Pienempien  lisäjokien  varsilla on tavallisesti todettavissa joen 
suuntainen palle,  joka voi olla hiekkainen,  lietteinen tai myös tii  

vistä  turvetta,  kun  joki  virtaa suon läpi ja lasku on  tarpeeksi  hyvä.  

Tyypillisiä  tyyppivöitä  kuvaavat  seuraavat piirrokset  1  7ja  18  Kittilän  

Ahven-joelta. 

Piirros 17. Piirros 18 

Joen virratessa  suon läpi  aiheutuu turvevalli siitä, että jokiuo  

man  kuivattava vaikutus tiivistää rannat, joihin  sitäpaitsi  voi työn  

tyä  ylempänä  olevaa turvemaatakin. Toiselta puolen  joen jääpeite  

puristaa  palletta  yhä  kiinteämmäksi.  Tekijä  on sekä Kuusamossa 

että myös Kittilässä  tavannut sellaisia  esimerkkejä,  jolloin  rinne  
suonotkossa virtaava purouoma on vähitellen syventynyt  juok  

sevan  veden erosiosta.  Täten on uoman kuivattava  merkitys käynyt  
vähitellen yhä  tuntuvammaksi,  ja  koko  kapea  suouoma on kallistunut  

jokeen  päin  kummallakin rannalla. Kallistuminen on vuorostaan ai  
heuttanut turvemassojen  liukumisen jokeen  päin  ja siten on synty  

nyt  joen  suuntaisia jännevalleja,  jotka eivät johdu laakson yleis  
kaltevuudesta 1). Kun suopalle  on  kyllin  tiivistynyt  ja kohonnut,  
alkaa metsää ilmestyä  sille,  ja usein näkeekin aukean  neva-alueen 
kautta  kulkevan  joen  uoman pensaikkoisena  ja metsäisenä. Suovallin 

*)  Väinö Acer, Über die Entstehung  der Strange  auf den Torfmooren,  

taulu  4, kuva 2. 
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takana on  säännöllisesti hieman vetisempi  suotyyppi,  tavallisesti  

letto, jos  laskusuhteet ovat hyvät.  

Turveperäiset  jokipalteet  ovat geneettisesti  eroavia  sekä  hiekka-, 

moreeni- että lietepalteista.  Lähdejokien  varsilla  saattaa useastikin  

nähdä pieniä  hiekka-  tai etenkin moreeni valleja,  jotka  voivat  joskus  

olla  vuotomaailmiön tuloksia. Paikotellen voivat jäätymisilmiötkin  
kasata  kiviä  palteiksi 1

). Usein  ovat hiekkapalteet  syntyneet  siten,  että 

jokiveden erosio on syövyttänyt  pitkulaisia  joen suuntaisia uomia,  

joiden  väliin  on  jäänyt  hiekkamaata valleiksi,  ja  joissakin  tapauksissa  

voivat vallit olla primäärisiä  muodostumia,  jolloin  joki  on  ottanut 

uomakseen  vallin  viereisen syvennyksen.  Tällaisia hiekkamaiden joki  

palteita  on jo edellä selitetty  m. m. Parrajoen  varrelta. 

Kuten mainittiin on suuria jokilaaksovalleja  vain isompien  

jokien  varsilla sellaisilla alueilla,  joille  vuosittain laskee runsaasti 
lietettä 2 ). Näiden vallien kehitystä  voimme seurata  alkaen niiltä 

jokilaaksojen  alueilta,  joille  lietettä vähimmin laskeutuu s. o.  useim  
missa tapauksissa  esim.  Ounasjokisysteemissä  lisäjokien  suuosilta.  

Niinpä  Parrajoenkin  alajuoksun  varret ovat suureksi  osaksi liete  

aluetta,  jolle on  muodostumassa paraillaan  valleja.  Se käy selville  

m.  m. piirroksesta  7. Siinä on jo matalia vallien aiheita (3,  4, 5),  

jotka ovat yksinomaan  tulvan tuomasta lietteestä muodostuneet,  ja 

alueet 3  ja 4 ovat vielä  pehmeitä  lieteharjanteita.  Kun yleensä  tar  
kastaa  näiden tulva vallien suuntia  voidaan hyvin  monessa  tapauksessa  

todeta,  että ylempänä olevan  tulvaveden rannan suunta ja muoto 

lyö  leimansa näiden asentoon. Missä  kankaan ranta tekee poukaman,  

sen edustalla oleva valli on myös rannan suuntaisesti  käyristynyt,  

vieläpä,  jos  rannan poukama  on kyllin  kaareva,  voi valli  olla miltei  
kohtisuorassa  joen  rantaviivaa vastaan (piirros  11). 

M.  m.  Ounas-  ja  Aakenusjoen  välisessä  yhtymäkohdassa  (piirros  13) 

esiintyvät  tulvavallit sekä kooltaan että muodoltaan mitä tyypilli  

simpinä.  Koko jokien  välistä terävää niemekettä on pidettävä  ai  

nakin suureksi  osaksi  sekä erosion että  akkumulation tuloksena,  jol  

loin akkumulatioainekset  ovat kerääntyneet  pitkäksi  niemeksi. 
Tämä lienee osaksi  perusteltu  jo  silläkin,  että kaivaukset  osoittivat 

niemekkeen kärkipuolessa  olevan  paksummalti  puhdasta  lietettä kuin 

tyvipuolessa,  joka on etupäässä  hiekkaa ja moreenia. Kyseessä  ole  

vassa  niemekkeessä on 3 kookasta,  yhdensuuntaista  vallia, joista 

l
) A. E. Helaakoski, Havaintoja jäätymisiimiöiden  geomorfologisista  vai  

kutuksista, Helsinki 1912. 

2)  Vrt. Sten De Geee, Klarälfvens serpentinlopp och flodplan, Stock  

holm 1911. 
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läntisin on suurin ja hieman korkeampi  muita. Toisen  ja kolmannen 

(itäisimmän)  välillä on syvä uoma, ja  veden erosio on syövyttänyt  
vallin länsirinnettä epätasaiseksi.  Viimemainitun vallin  itäpuolella  

näkyy ainakin kaksi  virran  suuntaan esiinpistävää  nientä. Kun 

luonnossa tarkastaa näitä kärkiä  saattaa tulla vakuutetuksi,  että ne  
todella ovat  kehittyviä  vallinaiheita 1). Joki on tällä kohtaa matala,  

niin että Equisetum fluviatile  voi  laajasti  levitä niemekkeen viereen 
kasaantuvalle hiekalle,  joka  tekee veden allakin  pieniä,  tämän valli  

systeemin  suuntaisia harjanteita.  Tämä käy  selville  piirroksestakin,  

jossa  kuvio  75 ja sen kaakkoispuolella  yhdensuuntaiset,  vedenrajan  

yläpuolelle  kohoavat hiekka  harjanteet  ovat ilmeisesti  tulvavallien 

lajiin  kuuluvia  akkumulatiotuloksia. Äärimmäisen  harjanteen  kohdalle 
oli paikkakuntalaisten  kertoman mukaan pysähtynyt  suuri  irtaantunut 
turvelohkare pajuineen,  ja seuraavana vuonna  näkyi hiekkasärkän 
muodostus olevan alullaan. Jo 5  vuotta sen  jälkeen  oh siihen  muodos  

tunut pitkä  valli, joka 30—40 m  pituudelta  oli vedenpinnan  yläpuo  
lella ja jossa  näkyi  vielä  edellämainitun turvelohkareen pajujen  jät  

teitä. Kasvillisuus  on erittäin  tärkeä vallien kasvussa  ja muodostu  
misessa. Se käy  selville,  paitsi  edellisestä  tapauksesta,  myös  siitäkin,  

että Equisetum  fluviatile  pidättää  paljon  tulvan tuomia aineksia ja 

siten tuntuvasti auttaa hiekan ja hetteen kerääntymistä.  Samasta 

syystä  silloin  vallit  pitenevät,  mikä ilmenee myös,  paitsi  kyseenalai  

sesta niemekkeestä,  myös  sitä vastapäätä  olevasta alueesta (piirros  

14), jossa Equisetum  auttaa käyrän  niemekkeen etenemistä. Kor  
keuskasvu  johtuu ilmeisesti sekä niiden harjalle tulvan  tuomasta 

lietteestä ja hiekasta että uomissa tapahtuvasta  erosiosta. 

Edellä mainittiin, että vallit ovat joen virran suuntaisia ja että 

ne myös ovat ylempänä  olevan tulvarannan suunnasta riippuvaisia  
sekä että ne yleensä  esiintyvät  jokien lietealueilla. Nämä samat 
tosiasiat soveltuvat  etenkin tulvajärviin 2 ) (»makkarajärviin»)  sekä 

myös  uomiin ja  painanteisiin.  

Viimemainitut, jotka  nekin ovat mitä  tärkeimpiä  muodostumia 

kasvipeitteen  jakaantumiselle,  ovat monessa  tapauksessa  kauempaa  

joko  suo-  tai kangasmailta  tulevien vesien erodeeraamia uomia,  joiden  

- 1 ) Lapin kruununvouti,  Sandström-vain aja,  joka kauan  aikaa asui  Ounas  

joen varrella ja tarkoin seurasi  tätäkin  kysymystä,  on antanut arvokkaita  tie  

toja allekirjoittaneelle,  joka niiden perusteella on tullut  vakuutetuksi esittä  

miensä näkökohtien  todenperäisyydestä.  Erikoisesti juuri kyseessä  olevaa jo  

kien yhtymäkohdan  tulva-aluetta ja sen  kehitystä  oli  kruununvouti  Sandström 

useiden  vuosien aikana seurannut. , 

2
) Sten De G-eer, Op.  cit., s. 57.  
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kautta  laskee vesiä  jokeen.  Täten voi,  kuten muuan tapaus  Kittilän  

pohjoisosissa  Karhulan perällä  osoittaa,  muodostua pieni  sekundääri  

nen puro,  josta vähitellen kehittyy,  sen  yhä  syöpyessä  turvealustaan,  

tuntuvampi lisäjoki.  Samallakuin karulle suo- tai kangasalueelle  

muodostuu joki,  saa  se myös rannoilleen sille  ominaisen kasvillisuu  

den. Piirros 2 osoittaa tällaisia  pieniä  poikittaisuomia.  Jokeen las  
kevia  poikittaisia  uomia muodostuu sitäpaitsi  sitenkin,  että pohja  
veden suoni alkaa ylempää  valuttaa vettä jokilaaksoon  päin.  Yhtä 

tärkeä on kuitenkin vaikutukseltaan myös jokiveden oma toiminta 

niin pitkittäisten  kuin poikittaistenkin  uomien muodostumisessa- 

Piirroksessa  4 näkyy varsin yleinen  tapaus, jolloin  joen tulvavesi  
oikaisee meanderin mutkan ja erodeeraa uoman 8 tulvamaalle. Jos  

kus  voi jokiveden matalanvedenkin erosio jyrkkien  meanderikäännös  

ten luona erodeerata maakamaran alle onteloita,  joiden vaikutuk  

sesta maan pinta  laskee notkoille. Piirroksen  5 osoittamassa  tapauk  
sessa on joen maanalainen erosio aiheuttanut laskeumat 3, joiden  
kautta myös  ylempää  valuu vesiä  jokeen. Missä  joen juoksu  äkkiä  

ottaa uudeii suunnan, muodostuu joskus  alkuperäisenkin  suunnan jat  
koksi  uoma, kuten piirroksessa  7  syvänne  6.  

Mutta  lähempänä  pienten  jokien  suuosia,  siis  etupäässä  hete  

alueella,  ilmenee jo tulvarannan ja joen  oman uoman suunnan vai  

kutusta painanteiden  suunnassa  ja muodossa. Niinpä  piirroksessa  

7  uoma 7  sitä ilmeisesti  osoittaa, puhumattakaan  sellaisista tapauk  
sista kuin piirroksessa  11. Ne painanteet  ja uomat, jotka  ovat syn  

tyneet  laajoille  tulva-alueille,osoittavat  kuitenkin,ettei  tulvanaikainen 

ranta eikä joen  toiminta matalanveden aikana voi  painanteiden  suun  

tiin vaikuttaa,  vaan tulvaveden erosio  syövyttää  syviä  ja  pitkiä  vir  
ran  suuntaisia painanteita  tai  pyörteisissä  kohdissa nostaa lietettä 

maasta siten,  että syntyy  puolikuun  muotoisia altaita tai aivan 

pyöreitä  kuoppia,  joiden  yleissuunta  on suurin piirtein katsoen joen  

juoksun  suuntainen. 

Näiden järvien  esiintyminen  etupäässä  vain lietteisillä  tulva  

mailla  riippuu  jo siitäkin,  että ylempänä jokivarsilla,  missä lietettä 
ei laskeudu tulvamaille,  notkot ja painanteet  täyttyvät  kasvillisuu  

della, etupäässä  sammalilla. Näin ollen näyttää  siltä kuin tulvajärvet  

Parrajoen  varrella ovat lietetyyppien  ohella siirtymässä  ylemmäs  

jokivartta  ja jo aikaisemmin muodostuneet järvialtaat  näyttävät  

suurenevan. Lietteisillä  tulva-alueilla, missä liete tukahuttaa sam  

malkasvillisuuden,  voivat uomat ja painanteet  jatkuvan  tulvaveden 
erosion vaikutuksesta  yhä  syventyä  ja laajentua.  Kun nämä järvet  

ovat suurimmillaan ja selvimmillään  lietteisillä  laajoilla  tulva-alu  
eilla ja käyvät  yhä  pienemmiksi  ja epäselvemmiksi  jokien  yläjuoksun  
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varsille  noustessa,  voidaan epäilemättä  seurata niiden kellitystä  ylä  

juoksulta alaspäin  jokivarsia.  Ensimmäiset selvemmät tulvajärvi  
aiheet m. m. Parrajoen  tulva-alueilla tavataan piirroksen  9  osoitta  

massa  kohdassa. Kuvioilla  1 on mitä luonteenomaisin makkarajärvi  

muoto, onpa joen pohjoisrannalla  olevassa  painanteessa  suuren osan 

kesästä  vettä. Samoin piirroksen  10 osoittamassa tapauksessa  alue 

19 (24). Näiden muoto ei  liene johtunut  tulvanaikaisen rannan tai 

joen uoman vaikutuksesta,  vaan  todennäköisesti ne ovat  tulvaveden 

pyörteiden  aikaansaamia painanteita.  Piirroksessa  11 sitävastoin  

näkyy  selvästi,  että tulvanaikaisen rannan muoto on lyönyt  leimansa 

»makkaralampien»  26  ja  33 muotoon. Tässä on  jo  esimerkkejä  kautta 

vuoden vettä säilyttävistä  painanteista.  Ounasjoen  tulvarannoilla 
on vihdoin täysin  kehittyneitä  ja  tyypillisiä  tulvamaiden »makkara  

järviä»  (piirros  15). Siinä ovat  suurimmat ja syvimmät (2 —3 m) 

heti suuren tulvatörmävallin takana,  muut ovat matalia (0.40— 

1.00 m syv.)  Eri kehitysasteella  olevien järvien  muodostumisesta 

voi todeta,  että ne syvenevät  ja laajenevat  tulvaveden kuljettaessa  

niistä lietettä pois.  Yleispiirtein  nähdään,  että miltei tasakorkuinen 

tulva-alanko on jakaantunut  enemmän tai vähemmän virran  suuntai  
siin eri syvyisiin  uomiin ja painanteisiin,  jotka  voivat  verkoston ta  

voin  olla toistensa yhteydessäkin.  Näiden painannealojen  syvimmät  

osat  muodostuvat ensin  järviksi  ja  jatkuvan  erosion vaikutuksesta  voi  

vat lähellä toisiaan  olevat  lammet yhtyä  suuremmiksi  järviksi.  Asian 

laita  onkin  niin, että pisimmälle  joutueen  kehityksen  näemme suurten 

jokisysteemien  suuosissa,  missä  »makkarajärvet»  voivat olla monien 

satojen  metrien pituisia  ja levyisiä.  Tulvajärvien  muodostumistapoja  on 

allekirjoittanut  koetta  

nut t  utkia selvittele  

mällä eri  kehitysasteel  
la olevia järviä sekä 

Kittilässä  että muissa  

kin  Lapin  ja Pohjois  

suomen pitäjissä  ja  lie  

nee syytä  tehdä lyhy  

esti  selvää muutamista 

eri näkökohdista. 

Monessa tapauk  

sessa voidaan nähdä 

tulva järven syntyvän  

joen  jatkuvan  akkumulation  vaikutuksesta.  Joki  muodostaa piirrok  
sessa  19 kuvatulla  tavalla  meanderikohdissa rannoilta esiinpistävän  käy  
rän niemekkeen,  joka  vähitellen yhtyy  jälleen  rantaan  sulkien  sisäänsä  

Piirros 19.  
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laguuni  järven. Samansuuntainen kehitys  on niilläkin laguunijär  

villä,  jotka  syntyvät  sellaiseen  joen  kohtaan,  jossa  joki  äkkiä  levenee 

järventapaiseksi  laajennukseksi.  Silloin alkaa kiviä  ja lietettä  ke  

rääntyä valliksi,  joka  jonkun  ajan  kuluttua sulkee pienen  järven  

joen  yhteydestä  (piirros  19). Monet suuret ja tyypilliset  «makkara  

järvet»  syntyvät sen kautta,  että jokierosio  syövyttää  meanderin 

serpentiiniksi  ja lopulta  puhkaisee  maan kannaksen sekä oikenee.  
Silloin  kerääntyy  lietettä  ja hiekkaa y.  m., joka sulkee alkuperäisen  

meanderin mut kan  joen yhteydestä  ja siitä alkaa  sitten kehittyä  

umpinainen  »makkarajärvi».  Mutta monta sellaistakin  tapausta  voi  
daan näyttää  toteen, jolloin viimemainittu kehitys  voi olla miltei 

päinvastainenkin.  Silloin joki  sekundäärisen järven  kautta saa  uu  

den meanderimutkan. Kun nim. tarkastaa Lapin suurimpien  jokien  

varsilla  varsinaisia tyypillisiä  »makkarajärviä»,  jotka puolikuun  ja 

renkaan  muotoisina  ovat laaja-alaisemmissa  jokilaaksoissa,  voi  tulla 

vakuutetuksi siitä, että  ne ovat tulvaveden aikaansaamia jokilaak  
son  muodostumia. Aluksi  ne voivat olla katkonaisia,  mutta yhtyvät  
vähitellen kaareviksi  järviksi. Täten syntyneissä  altaissa  alkaa  tul  

vavesi  saada yhä  suurempaa erosiovoimaa ja lopulta  ercdeeraa 

järvien  kummatkin päät  joen yhteyteen  ja niin on syntynyt  uusia 

meanderi- tai serpentiini  
kohtia joen  juoksuun  (piir  

ros  20  Oulankajoelta).  Tässä  

käy  kehitys  kuitenkin  hy  
vin vaihtelevaksi,  niin että 

»makkarajärvi»  aika-ajoin  
voi  olla eristettynä  joesta 
väliin  taas  siihen  yhtynee  

nä. Joskus  tulvavesi  syö  

vyttää  jokilaaksoon  aivan 

pyöreän  rengasjärven  tai 

hyvin  usein tämänkaltaisia 

järviä myös muodostuu 
edellä kerrottujen  suurten 

tulvavallien vaikutuksesta m. m. siten, että ne toisiinsa yhtyen  

muodostavat suljettuja  altaita, jotka  täyttyvät vedellä 1). 

Piirros  20. 

x) Kansa kertoo Kittilässä, että kirkonkylän  itäpuolella olevat tulvajäivet  

ovat majavien tekemät.  Vanhimmat  paikkakunnan asukkaat tietävät lisäksi,  

että koko  kirkonkylän  idänpuoleinen laaja tulvamaa,  joka  suureksi osaksi  on 

kuivaa  niittyä,  oli  aikoinaan  vankkaa  korpirämettä  taajoine pajukkoineen ja 

erittäin vetisine turveperäisine painanteineen,joissa majakat  joukolla asustivat. 
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On luonnollista,  että tällaiset  voimakkaat ja  moninaiset morfo  

loogiset  tekijät  lyövät  myös  leimansa joko välillisesti  tai välittö  

mästi  tulva-alueiden kasvillisuuteen.  Kun yleispiirteisesti  tarkastaa 

jokien  kasvillisuutta  voidaan, kuten jo  alussa  mainittiin,  m. m.  nähdä 

yläjuoksun  varrella  kasvipeitteen  vähemmän muuttuneen veden vir  

rasta kuin alajuoksun  varrella,  missä  laaksot  ovat leveämmät,  tul  
vaveden määrä on suurempi  ja missä  siis  veden voima  ja sen  vaiku  

tukset myös ovat tuntuvammat. Tämä käy  selville  myös siitä, että 

suuria tulvavalleja  ja -järviä syntyy  etupäässä  jokien  alajuoksun  
varrelle. Näin ollen tapaa  myös alajuoksun  varrella,  missä korkeita  

valleja  eroittaa toisistaan syvät  uomat tai järvet,  jyrkempää  eroa 

kosteampaa  ja kuivempaa  maaperää  suosivien kasviyhdyskuntien  
välillä. '  Siellä  on korkeiden vallien harjanteilla  kuiva  Festuca-Trollius  

tyyppi,  kun sitävastoin notkoissa kasvaa  Caltha,  Ranunculus  repens 

y.  m. kosteampia  olosuhteita  vaativia kasveja.  

Mättäät. 

Jokainen,  joka on jokien  tulva-alueilla liikkunut,  on nähnyt  pai  

kotellen hyvinkin  laajoilla  aloilla  esiintyviä  mättäitä. Joskus  ne  ovat 

keskittyneet  meanderiniemekkeelle tai tulvavallin harjalle tai jolle  

kin  kohdalle tulva-alueelle yleensä.  Mutta erikoisen selviä mätäs  

muodostumia on tulvaveden aikaisella  rannalla. Niinpä  on jokivar  

silla  yleistä,  että hetemailla tällä tulvarannalla taaja  mätäsvyö  eroit  

taa varsinaisen tulva-alueen ympäröivistä  maista. Merkille pantava  
on vielä, että kasvillisuus  saattaa tällä joen  laaksoa reunustavalla 

mätäsvyöllä  olla  erittäin monipuolista  ja lajirikasta.  Toisinaan joutuu  

tutkija  joen varrella  olevaan rehevään korpinotkoon,  jossa  70 —80 cm 
korkeat  »kurjenkaulamättäät»  tekevät kulkemisen vaikeaksi,  kun 

näiden mättäiden välit ovat hyvin  vetiset ja pehmeät.  Tavallista  
kuitenkin on, että mättäät tulva-alueella ovat loivarinteisiä,  matalia 

ja  epäsäännöllisiä  muodoltaan. 

Näillä tulva-alueilla liikkuessa saattaa hyvin usein varsinkin  
alkukesällä  nähdä mättäitä,  joilla  kasvaa  niiden ympäristölle  tavalla 

tai toisella vieraita kasveja.  Niinpä  voi kuivalla  Trollius-niityllä,  

tavata  mättäillä kuihtuneita  Potamogeton-,  Equisetum-,  Calla-, Nym  

phaea-,  Nuphar-, Phontinalis- y.  m. lajeja,  jotka  juurineen  ovat mät  

täissä kiinni. Monissa mättäissä jatkuu  Aulacomnium- ja  Polytrichum  

peite  mättään allekin,  ja näiden sammalten  peittämiä  mätäsmuodos  

tumia saattaa olla aivan sammalettomien mättäidenkin joukossa.  

Parrajoen  varsilla  ja yleensä Ounasjoen  lisäjoilla  on hyvinkin  taval  
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lista, että Garex globularis  esiintyy  mättäillä sellaisilla  alueilla,  joilla 

mainittua saraa ei muuten löydy.  Kun ottaa huomioon,  että esim. 

Carex globularista  kasvaa  runsaasti  

joen yläjuoksua  ympäröivillä  kor  

pimailla  ja  että sellaisissa  tapauk  

sissa,  jolloin  edellämainittuja  vesi  

kasveja  tavataan tulva-alueilla,  löy  

tyy ylempänä tavalla tai toisella 

joen yhteydessä  järvi, jossa näitä 

kasveja  kasvaa,  on lähin olettamus 

se,  että mättäät ovat ylempää  joki  

varresta kulkeutuneita ja tulvan 

tuomia lohkareita 1). Ne ovat tulva  

veden laskeuduttua jääneet paikoil  

leen ja  kehittyneet  itsenäisiksi mät  

täiksi. 

Esitettäköön tässä  joitakin pro  

fiileja  tulva  mättäistä (piirros  21):  

I a = Polytrichum  commune,  jolla kasvaa  Carex globularis.  

b  = varpuista  ja juurista  turvetta, 

c  = hiekkaa ja turvetta, 
d == lietettä. 

II a =  turpeensekaista  hiekkaa,  varpuja  y.  m. 

b = lietettä.  

111 a = Sphagnum-  ja Pölyt  nc  Awm-peitettä. 

b  = tummaa, hiilenpitoista  turvetta. 

c = hiekkaa. 

IV a = lietettä. 

b = turpeensekaista  lietettä,  

c = lietettä.  

Piirros 21. 

Näistäkin käy selville, että mättäiden rakenne voi suuresti  

vaihdella. Nuorille mättäille on ominaista se, että kerrossuhteet  

ovat selvät  ja alkuperäinen  turveaines on helposti  eroitettavissa. 
Vanhimmat mättäät ovat jo toisenlaiset m. m. siinä,  että hetemailla 

l

) Kittilän  Levijoen  suuosassa  tapasi  allekirjoittanut  suuren maakaista  

leen, jolla  kasvoi  Equiseium fluviatile. Sen arpikohta (mittausten  mukaan) löy  

tyi  noin  1 km ylempää jokivarresta.  
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on niistä kokonaan turveaines hävinnyt  tai on sitä pienenä  jätteenä  

lietteen alla (IY),  ja  että pohjamaa  tekee niiden alla kohokkeen muo  

dostaen tavallaan mättään ytimen.  Kun näiden muodostusten  synty 

monessa suhteessa tarjoaa mieltäkiinnittäviä piirteitä,  tehtäköön 

tässä  lyhyesti  siitä selvää.  
Keväällä tapahtuvan  veden nousun  vuoksi  irtaantuu niin  hyvin 

pohjasta  kuin rannoilta turvepalasia,  jotka ajelehtivat  virran mukana 
alemmas jokivartta  pitkin.  Tätä tulvaveden erosiotyötä  edistää jo 

yksistään  sekin,  että turveperäiset  maat silloin  vielä ovat roudassa,  

joka katkeilee ja särkyy.  Mineraalimaakappaleetkin  saattavat täten 

irtaantua ja roudassa ollen pysyä  vedenpinnalla  sekä ajelehtia,  kunnes 

roudan sulattua vajoavat  tulva-alueille. Tätä perin  huomattavaa 

erosiota ei  tee yksin vesi  sellaisenaan,  vaan myös  uiskentelevat jää  
lautat. Ne  irroittavat  maasta pitkiä  suikaleita  ja vääntävät auran 

tavoin maakamaraa ylös 1). Hyvinkin  usein näkee Pohjanmaalla  ja 

Lapissa  näitä jäiden  viiltämiä tulva-alueita. Kun tulvavesi  vähitel  
len alkaa laskea ja vesi mataloitua,  pysähtyvät  irtaantuneet,  uis  

kentelevat maakappaleet  ja jäävät  tulva-alueelle epäsäännöllisen  

näköisiksi mättäiksi.  

Jonkun aikaa vielä  tulva-ajan  jälkeenkin  voi  niiden alkuperäinen  
kasvillisuus  säilyä,  kunnes se vähitellen kuolee.  Jos olosuhteet  uu  

della paikalla  suinkin sallivat,  saattaa alkuperäinen  kasvillisuus  

pysyä  kesän ehkäpä  useammankin. Niinpä tapaa  hyvinkin  usein,  

että lietteisellä  Equisetum-a.\\ieeW'd  kohoaa mätäs, jossa Garex  glo  
bularis kasvaa  melko rehevänä tai että Veronica longifolia-alueilla,  

Phragmites  kasvaa  paksulla  hiekkaisella lohkareellaan. Tavallisim  

min käy  kuitenkin  niin, että alkuperäinen  kasvillisuus  kuihtuu ja 

samana keväänä nousee lohkareelle uusi,  ympäristöön  läheisesti  

liittyvä  kasvillisuus.  Kesän ja varsinkin  syksyn  sateet erodeeraavat 

Jäiden paljastamat maanpinnan osat  peittyvät  pian  taas  kasvillisuuteen. 

Näiden yhteydessä  tehtiin havaintoja myös siitäkin,  missä järjes  

tyksessä  kasvilajit  tuollaiselle paljaalle  kohdalle  ilmestyvät.  Tämä  näkyi,  kuten  

luonnollista onkin, riippuvan  siitä, millaisia ympäröivät  kasvustot  olivat. Esim. 

Aakenus-  ja Ounasjoen yhtymäkohdan Hetemailla  on Polygonum viviparum  en  

simmäisenä  valloittamassa alaa,  sitten tulevat  järjestyksessä  Ranunculus,  Taraxa  

cum, Trollius
, Majan themum, Polemonium j. n. e. Ylempänä Parrajoen varrella  

Cornus  suecica,  Rubus  arcticus,  Taraxacum, Viola  y. m. ovat tässä  suhteessa kil  

pailevia lajeja. Yleensä  näyttää siltä,  kuin  varsinkin  paikotellen kultuuria  suo  

sivat lajit olisivat tässä kilpailussa  voimakkaimmat ja ne useinkin ilmestyvät 

paljastetuille alueille huolimatta  siitä  kasvaako  niitä  ympäristössä vai ei.  Täl  

lainen on m. m. Taraxacum  officinale. 
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uuden mättään reunoja,  niin että se yhä  paremmin liittyy  ympäris  

töönsä. Talvella maa jäätyy  mättäineen, jotka sitten seuraavana  
keväänä pysyvät  paikoillaan,  koska  ne ovat  kiinni maan perusrou  

dassa. Tulvavesi  ei siis enää voi niitä kuljettaa  pois,  vaan se  erodeeraa 

ne yhäkin sileämmiksi.  Kun näin uuden mättään olemassaolo ja 

paikoillaan  pysyminen  on taattu (ellei  oteta lukuun siellä  täällä jäi  

den erosiota)  alkavat  muut voimat muovailla sitä  täydellisemmäksi  
mättääksi. Vanhojen  mättäiden yleisenä  piirteenä  on, kuten mainit  

tiin, etupäässä  se,  että perusmaa joko  mineraali-  tai turvemaa,  tekee 
niiden kohdalla kohokkeen ylöspäin.  Tämä voi johtua m. m. 

siitäkin,  että  jääpeite  puristaa  huonosti lämpöä  johtavaa  mätästä 

ja aiheuttaa maan nousemisen niiden alla 1). Erikoisesti  turve  

mättäissä, jotka ovat huonoja  lämmönjohtajia,  on tämä ilmiö 

samoinkuin uhkukin 2 ) perusmaan kohoamisen aiheuttaja.  Mutta 
tulva-alueiden hiekka- tai lietemättäissä tulee kyseeseen  muuan 

toinenkin ilmiö, nim. roudan sulaminen sellaisenaan. Se aikaansaa 

mättäiden kiinnittäytymisen  perustaansa  ja niiden väliköiden selvä  

piirteisyyden.  
Lukuisat allekirjoittaneen  tekemät lämpötilan  mittaukset  eri  

mättäissä ja  niiden rakenteen  tutkimukset  sekä Lapissa  että Pohjan  

maalla ovat osoittaneet roudan sulavan siten,  että mättäiden kohdalle 

jää maaroudan kohouma3
). Taajassa  tulvamaan mätäsalueessa esim. 

saattaa todeta,  miten mättäiden väliköt  ovat aivan kosteat,  ja sula  

misvesi  virtaa niistä tavallisesti  jokeen päin.  Jos  sattuu lämpöisiä  

kevätpäiviä  seuraamaan  pakkaset,  lakkaa roudan sulaminen pin  
nalla kokonaan,  mutta noin 30—60 cm syvyydellä  mätäsväleissä  

virtaa miltei yhtä  runsaasti sulamisvettä,  joka syövyttää  maan si  

sässä mättäiden  välipaikkoja.  Sulamisvesi  tulee monessa  tapauksessa  

esille joen uoman seinämästä,  joka  pakkasellakin  voi olla aivan 
märkä. Kun mättäisiin jää  routaytimet  jälelle,  muun roudan jo su  

lattua,  voi niistä  väliköitä  maan pinnan alaisesti  erodeeraavaa sula  
misvettä tihkua kauan  kesän alkuun asti. Jos mättäät ovat kyllin  

korkeat,  voi sulamisvesi  maan pinnallakin  tehdä tuntuvaa erosio  

jälkeä  väliköissä.  Täten muodostuu perusmaahan  kohoama mättään 

sisään regelation  s. o. jäätymisen  ja sulamisen yhteisvaikutuksesta.  

l ) Antti TANTTD,Ueber die Entstehung der  Bulten  und  Strange der  Moore, 

Acta Forestalia  Fennica 4, s. 11. 

s) A. R. Helaakoski,  Op.  cit.. s. 74.  
3) Tutkimukset vielä julkaisematta. Yrt. kuitenkin: J. Keränen, Über die 

Temperatur des Bodens und  der Schneedecke in Sodankylä,  Helsingfors 1920, 

s.  129. 
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Kohouma mättään alla on siis ainakin useissa  tapauksissa  sekundää  
rinen mättääseen verraten. Joskus voi useampia  maakamaran loh  
kareita kasaantua päälletysten  ja  aiheuttaa suuriakin mättäitä 

jokien  tulvamaille. Kun tällaisia mättäitä syntyy pitkiin, yhden  
suuntaisiin riveihin,  voivat ne aiheuttaa omituisia jänteitä  tulva  
alueille x). 

Johtopäätökseksi  näinollen jää:  tulvavesi  tuo tullessaan lohka  

reita,  jotka  veden laskeuduttua jäävät  tulva-alueille.  Ne  aiheuttavat 

senjälkeen  epätasaisen  jäätymisen  ja  etenkin niiden routaytimistä  
lähtevän sulamisveden vaikutuksesta  ne saavat  mättään luonteen. 

Roudan  sulaminen ja  epätasainen  jäätyminen  aiheuttaa perus  

maassa  olevan kohokkeen mättään kohdalle,  joka kohoke mättää  

seen verraten on  sekundäärinen muodostuma. 

Tulva-alueilla,  missä sekä joen  vedellä että ylempää  kankaalta 

valuvalla  vedellä  on huomattava erosiokyky,  syntyy  mättäitä myös  

kin  erosion  tuloksina. Suurimmat erosiomättäät on allekirjoittanut  

nähnyt  Paatsjoen  varrella  lähellä Virtanientä. Kevättulvan  aikana 
on joen vuolas vesi  löytänyt  erään sivuhaaran,  joka puhkaisee  pie  
nen notkelman  yhtyäkseen  jälleen pääjokeen.  Siinä on aikoinaan 

ollut verraten  syväturpeinen  suo muodostuma,  mutta tulvavesi  on 

erodeerannut sitä pohjia  myöten  vieden hiekkaakin mennessään. 

Täten ovat etenkin puiden  tyvellä  ja suurten kivien  päällä  olevat  

suokohdat jääneet  jälelle  suurina,  jopa 2 m  korkuisina,  särkyneinä  

mätäsko  hoamina. 

Etenkin,  missä tulvavesi  joutuu  läheiseen kosketukseen  ympä  

röivän suon kanssa,  muodostuu suosta valuvan veden vaikutuksesta 

erosiomättäitä,  jotka voivat irtaantua alkuperäisestä  alustastaan ja 

siirtyä  löyhällä  turveperustalla  alemmas. Täten muodostuu tulva  
veden ja suoveden liikuttamia kulkumättäitä. Mutta siinä  tapauk  

sessa,  että suolla on puukasvillisuutta,  erodeeraa vesi  niiden väli  

paikat,  niin että niiden tyville  muodostuu mätäskohoamia—puun  

tyvimättäitä.  Kun puut  syystä  tai  toisesta  kuolevat,  jäävät  ne  kanto  
jen varaan  itsenäisiksi  mättäiksi.  

Erikoisen luonteenomaisia ovat Läpin  tulvamaiden Carex  caespi  

tosa- ja  C. juncella-mättäät,  jotka  usein lähes 1 m korkuisina,  kapeina  

»kurjenkauloina»  kohoavat  pehmeästä  suomaasta. Niiden huipulla  
kasvaa  viheriä sara, mutta edellisen vuoden korret ovat kuihtu  

neina alaspäin  riippuvat;  runko on paljas.  Piirros  22 antaa kuvan 
erilaisista  »kurjenkaulamättäistä»,  jotka tavallisesti  esiintyvät  kor  

l
) Väikö Acer,  Op.  cit.,  s. 111—112.  
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pinotkelmissa  tai tulva-alueen reunoilla sekä  turveperäisillä  jokivar  
silla  ja järvien  rannoilla. 

/Sato-kasvillisuus  jokien  ran  
noilla toimii  useinkin veden mu  

kana kulkeutuvien karikkeiden 

kokoojana, ja niiden oksilla  

roikkuu usein kaikellaisten  vesi  

kasvien  y. m.  jätteitä merkkeinä 
tulvaveden korkeudesta. Var  

sinkin paju- y. m. pensaiden  

tyville  kerääntyneistä  ainek  

sista johtuu, että Sphagnum,  

etupäässä  Sphagnum fuscum  

Lapissa,  alkaa niiden tyvellä  

mätästää, vieläpä  niinkin inten  

siivisesti,  että se joskus  kasvaa  

ylhäällä  maasta pensaan tyvellä.  

Erikoisen merkillepantava  seikka ilmenee m. m. Parrajoen  varrella 

(piirros  7). Kuvio 2  on nim. taajapensainen  lehtimetsäsaareke,  joka  

kokoo  irtainta ainesta  runsaasti. Sen virran suojapuolelle  on  las  
keutunut vain hienoa lietettä,  karkeampi  aines on kerääntynyt  virran  

vastassa  olevalle  osalle.  Siihen on syntynyt  runsaasti mättäitä,  jotka  

näkyvät  olevan nopeassa levenemiskasvussa  vastavirtaan.  

Piirros  22. 
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Tulvamaiden  soistuminen.  

Turpeen  muodostuminen riippuu  tulva-alueilla etupäässä  niille 

laskeutuvasta lietteestä siten,  että turveperäisiä  tulvamaita on alu  

eilla, mihin lietettä ei  laskeudu,  kun sitävastoin lietteiset alueet 

ovat turvemaita vailla tai ainakin on niissä  turpeen  muodostuminen 

nykyään  estynyt. Tämä johtuu  siitä, että liete niin hieta- kuin etu  

päässä  saviliete estää  sammalen kasvun  ja edistää niin sammalpeit  

teen kuin muidenkin kasvien  nopeaa lahoamista. Nämä piirteet  

käyvät  selvästi  ilmi  Lapinkin  jokien  tulvamailta,  joiden  soistumista 

Cajander jo on selostanut. Koska edellä kuvattu Parrajoki  tarjoaa  

erittäin sopivan  esimerkin  erilaisine maaperämuotoineen,  jotka  vielä 

lisäksi  ovat, kuten jo nimenomaan selostettiinkin,  säännöllisessä  

järjestyksessä  joen koko  alueella,  voidaan sen varsilla  nähdä eräitä 

tulvamaiden soistumista valaisevia erikoisia piirteitä. 
Joen yläjuoksu  on turvemaalla virratessaan soistunutta muotoa 

kauttaaltaan, mutta erikoisen mieltäkiinnittävää on seurata soistu  

neiden tyyppien ulottumista alemmas jokivarteen.  Siellä,  missä  tur  

veperustalla  kulkeva  joki vähitellen virtaa hiekkaiselle perustalle,  

alkavat  turvemaat vähitellen siirtyä  etäälle joesta.  Lähinnä jokea  on  
tällöin  kapea  korpikaistale,  joka sen eroittaa ympäröivästä  nevasta. 

Tämän välittävän korpialueen  turve käy  yhä  ohuemmaksi,  kunnes 

metsä  häviää. Pajukko  vain osoittaa,  missä  joen  uoma kulkee,  mutta 

lopulta  sekin  siirtyy  kauemmas,  ja esille  tulee jo muutamien metrien 

levyinen hiekkaranta,  joka matalan vallin tavoin joen  suuntaisena 

eroittaa joen suosta.  

Siellä täällä tulee kuitenkin  korpi  tai turvesuo joen partaalle  

asti,  mutta ennen pitkää  on avonainen kuiva  niitty kyennyt  pysy  

väisesti  valloittamaan sijan  lähinnä jokea. Näillä tienoin on tämän 
hiekkarannan takana muodostunut soistumisia,  jotka voivat olla  

yli  1  m paksuisia  turvekerroksia,  ja mikäli  turvelaadut osoittivat,  

on pohjimmaisena  enemmän tai vähemmän puhdasta  saraturvetta;  
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vasta pinnalla  on  puhdas  lettoturve. Hiekka  pengermän  takaiset  osat.  

ovatkin  etupäässä  lettoja,  joiden takana vasta eräiden tyyppien  

välityksellä  aukeaa ravintoköyhä  neva. Paikotellen on hiekkapenger  

män takana korpi  tai räme, jolloin turve on vieläkin vahvempi  aina 

2 metriin asti, mutta rantapengermä  on silloin myös  tavallisesti  

korkeampi.  Keskijuoksun  varrella  ovat  niityt  jo  levinneet paikotellen  

useiden satojen  metrien levyisiksi  tulvamaiksi,  mutta siellä täällä 

painannekohdissa  löytää turvemuodostuksia etupäässä lettoina. 

Missä kuiva  kangas  rajoittuu  joen niittyiseen  laaksoon,  siellä ei 

tavallisesti  näy  soistumisen merkkejä ainakaan turveperäisinä  muo  

toina,  kun  taas alueilla,  joissa suomaat ovat näiden niittyjen  jatkoina,  

on lettotyyppejä  sekä rahkamuotoja  miltei  joen partaalle  asti, ja 
sellaisilla  rannoilla  ovat  painanteet  säännöllisesti  soistuneet. Alajuok  

sun varrella, jonne  laskee lietettä,  ei tavata minkäänlaisia nykyään  

kehittyviä  turvemaita joen  tulvarajan  alapuolella,  mikä johtuu  juuri  

siitä,  että  liete  on estänyt  turpeen  kerrostumisen.  Kuten jo varem  

min huomautettiin tavataan joen  alajuoksussa  turvetta hetteen alla,  
mikä ehdottomasti viittaa siihen,  että siellä on aikaisemmin ollut 

turvemaita. Kun siis  joen toiminnan tuloksena on, kuten  toteen 

näytettiin,  lieteperäisten  maiden siirtyminen  jokivartta  ylös,  johtuu  

siitä  myös, että turvesuot Parrajoen  varrella ovat 

alajuoksun  tulvamailta hävinneet ja taval  

laan perääntyneet  jokivartta  ylös.  

Edelläkuvatun joen,  samoinkuin kaikkien muidenkin Lapin  jo  

kien tulvamaiden soistumista tutkittaessa,  saattaa todeta kaksi eri 

soistumisen  alkusyytä:  1) ympäröiviltä  mailta  tulevan veden ja pohja  

veden soistuttava  merkitys,  sekä 2)  jokiveden  (joko  tulvan tai ma  

talanveden)  vaikutus. 

Että ympäröiviltä  mailta tulevalla vesimäärällä on hyvinkin  
huomattava merkitys tulvamaiden soistumiseen,  siitä  saattaa tulla 

vakuutetuksi jo yksistään  sellaisessakin  tapauksessa,  jolloin  tulva  
alue rajoittuu  suomaahan. Siitä valuu kautta  koko  kesän,  kuivinakin  

aikoina,  alinomaa vettä jokeen milloin  pinta-  milloin  pohjavetenä.  Etu  

päässä  jokitörmän  takainen painanne  soistuu helposti  ja  siihen muodos  

tuu turvetta,  ellei  hete tee haittaa. Joskus voi täten tuleva vesimäärä 

olla niinkin runsas,  että syntyy  lampia tai hyvin vetisiä rimmikkoja  
kiinteän pengermän  taakse. Mutta  useinkin näyttää  siltä, kuin sel  

lainen suo-alue pysyisi  lettona,  jos  vain joen  tulvavesi  (ilman  lietettä)  
voi sen kautta virrata. Toisinaan vallin takainen suo puhkaisee  

törmän tai  kasvaa  sen yli,  ja silloin  saattaa  suotyyppi  muuttua kor  
veksi  tai rämeeksi. Tällaisia esimerkkejä  on esim. Kuusamossa 

Oulangan  varsilla.  Mutta kankaalta tulevan veden vaikutus ei yk  
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sinomaan supistu  tähän,  sillä  avoimilla  niityillä  näkee,  miten kauem  

paa ympäröiviltä  mailta tulvavettä valuu ja kerääntyy  kaikenlaisiin  

painanteisiin.  Niissä  alkaa muodostua joko selvää telmatista sara  

turvetta tai voi niissä  rahka-  tai ruskosammal menestyä.  Kun ne 

kuitenkaan eivät koskaan ole paksuturpeisia,  jos ovat tulvaveden 
vaikutuksen alaisia,  ei turve luultavastikaan pääse  niissä  kehitty  

mään, sitäkään suuremmalla syyllä,  kun ne kesällä  tavallisesti  ovat 
kuivia. Useinkin  ovat  jokien  tulvamaat sellaisia,  että  toisella rannalla 

on tulvamaiden takana soita,  kun  taas  päinvastaisella  samalla kohtaa 

jokea  kuivat  kankaat rajoittuvat  tulvaniittyihin.  Silloin  on  hyvinkin  
kiitollista  todeta,  miten ylempää  tulevan veden vaikutus  on tuntuva 

juuri  sillä  joen rannalla,  jolla on soita  tulvaniittyjen  takana. Vaikka 

nämä suomaat eivät suoranaisesti näy  tulva-alueeseen vaikuttavan,  

ne  kuitenkin  pohjaveden  pintaa  nostaen aiheuttavat painanteiden  ja 
uomien soistumista  sillä  joen  rantaosalla. Päinvastaisella  puolella  

on jokilaakso  soistumisia vailla.  Tällaisia todisteita saa  m. m. Parra  

joenkin  varsilta. Pohjaveden  vaikutus juuri  onkin yksi  tärkeimpiä  
tulvamaiden soistumisen aiheuttajia,  sillä  monin paikoin  voidaan 

soistumista  osoittavia  kasviyhdyskuntia  tavata paljon  tulvarajan  

yläpuolella,  mikä tietysti  viittaa siihen,  että lyhytaikaisella  tulvalla 

ei  ole  niiden esiintymiseen  osallisuutta.  Taulukko 8  osoittaa sellaista  

tapausta  Parrajoen  varrelta,  missä suokasvillisuus  rantatömän ta  
kaisesta notkosta nousee kauas 

metsämaalle yläpuolelle  tulvara  

jaa. Tällaisia piirteitä  voisi lue  
tella useampiakin,  jotka  mitä sel  

vimmin toteavat ympäröiviltä  
mailta valuvien vesien ja pohja  
veden vaikutusta. Tätä väitettä 

tukevat  monin kerroin vielä sel  

laisetkin seikat  kuin  jokivarsilla  

tavattavat pohjaveden  aukeama  

kohdat,  jotka useinkin ovat tal  

vella  toimivan uhkun aikaansaa  

mat. Sellaisia  tapauksia  osoittaa 

piirros  23 Ahvenjoen  varrelta 

Kittilässä. 

Piirros 23. 

Kun löytyi  tapaus,  jolloin  tulvarinteellä mätäsalueen alapuolella  

lähempänä  jokea  oli soistumista  todettavissa,  jotavastoin  tämän mä  

täsalueen sivuilla  ja  sen  yläpuolella  ei  sellaista  ollut,  voi  tulla vakuu  

tuksi, että mätäsmuodostuksellakin on tärkeä  osa  soistumiskysymyk  
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Taulukko 8.  

Tulvarajan  alapuolella  Tulvarajan  yläpuolella  

Kasvilaji  Suonotko  Sen 
reu-  nalla  Tulvarajan  luona  

Heti
 tulva-  rajan  yläpuolella  

is 
|3 Vieläkin  ylempänä  

JS 

"a 
S 
M 

B 
rt 

W 

Alnus  incana  + 

Andromeda polifolia   2 — 2 3-4 — 4 4 

Betula alba  + — — — 
— — — 

B. nana  — 2 — — — 

Empetrum nigrum   — — 

—. 
— — 3-4 6 

Caliuna vulgaris   — — —, 2-3  — 4 5-6 

Linnaea borealis   —  — — —  — — 2—3 

Myrtillus nigra   — 3 2 2 — 2  — 

M. uliginosa   4 4 4 3 2 4 6 

Picea exoelsa   + — 
— — 

— 
— — 

-L 

4- 

S. hastata   + + — — 

S.  nigricans   + . — + — — 
— — 

Vaccinium vitis idaea  — 2. 3 4 — 4 6 

Agrostis   — 
— — — 

— 4 3 

Aira  caespitosa   — — 2 3 2 2 — 

Alopecurus fulvus   4 2 — — — — — 

Anthoxanthum  odoratum 
....

 — —  
— 1—2 — 

— — 

Carex  canescens   — 3-^4 2 3 3 2  1 

C.  dioeca  4 3 2 2 2 
— — 

C.  sparsiflora   3—4  4 3 4 

C. aquatilis   4 

C. vulgaris   5 5 4 2 2 2  — 

Eriophorum angustifolium ....  — — 2 1 1 — — 

E. Scheuchzerii  6 3 2 1 — — — 

Luzula  multiflora  — — 
— 1 2  1 -  

L. pilosa   1 1 

Nardus stricta  1  
— 2 3 6 5 4 

Festuca  ovina |  

Phleum  alpinum  — 
— 3 3 3 2  — 

Poa pratensis   5 3 4 4 4 3 2  

Achillea  millefolium  2 
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(Jatk.)  

Tulvarajan  alapuolella  Tulvarajan  yläpuolella  

Kasvilaji  1  

en
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 tulva-  rajan .puolella  
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it 
03 S 

<8 
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S  

g 
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H y H M  

Antennaria  dioeca   
3 

Caltha  palustris 
.

  3 3 2 2 1  1 —.  

Campanula rotundifolia  — — —  -  — 1 1 

Comarum  palustre   4 4 3 2 1 
— — 

Cornus suecica   
— 

2 1 2 
_ 1 — 

Epilobium angustifolium  — —  —  — 
— 3 

Equisetum arvense  4 3 3 — 3 -  1 

E. limosum   3 2 2 2 1 1 — 

Galium  palustre   3 4 4 2 2 2 1 

Hieracium   
1 

Lycopodium clavatum  — — —  
—  — 2 — 

L. complanatum  —  -  —  — 3 4 

Lvsimachia thyrsitlora   — 2 1 2 1 1 — 

Melarapyrum sil  vaticum  — 
— — 

— — — 1 

Menyanthes  trifoliata   6  5 5 4 2 1 — 

Pedicularis lapponum  — — — —  — 2 

Pirola minor  — — 3 3 2 1 — 

Polemonium coeruleum  
— 3 —  2 — 1 — 

Pplygonum  viviparum  — 3 4 4 3 — 

Ranunculus acer ......  — --  
2 1 — — 

R.  repens   3 4 5 2 2 2 — 

Ribes  rubrum  
— 1 —  

—  — — — 

Rubus  arcticus   — 3 2 4 4 3 2 

R.  chamaemorus   2 1 2 2 1 1  — 

Solidago  virgaurea   — 2 — 3 — 3 2 

Spiraea  uimaria   — —  2 — — — 

, — 

Taraxacum  officinale  — —  —  — 1  — 1 

Trientalis  europaea   2  2 3 2 3 2 2 

Veronica longifolia   — 2 — — 2 — — 

Viola  epipsila   3 4 

V. palustris   — 4 —  
2 3 2 

—
 ' 

Brvum sp   +  

Mnium  spp   + + -r 4 + + — 

Polytrichum  spp   4- + + + •  + + 4. 

Sphagnum spp   + + + 4 — 
— — 
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sessä (piirros  24). Turvemättäissä säilyy  näet routa Lapissa  aina 

kesäkuun loppupuolelle  asti  ja niiden routaytimestä  tihkuu vettä 
alinomaa alas  jokeen.  Tämä vesi  aiheuttaa sekä painanteissa  että 

myös tasaisillakin osilla  pieniä  soistumia. Mutta, kuten sanottu, 
tätenkin aiheutuva soistuminen on suureksi  osaksi  riippuva  joen  

lietemäärästä. 

Joen uoman vesimää  

rän vaikutus rajoittuu  tie  

tysti yksinomaan  tai  miltei 

yksinomaan  tulvarajan  ala  

puolelle. Useassa tapauk  
sessa  voidaan pitää  notko  

jen ja  painanteiden  soistu  
mia jokiveden  aiheuttamina 

etenkin,  kun  on  käynyt  ilmi, 

että  tulvavesi  voi  säilyä  huo  

nosti  vettä  läpäisevällä  poh  

jalla kuukausimääriä. Niinpä  

jokien  aiheuttamat oikouo  

mat,  jotka  voivat olla letto  

jakin,  ovat todennäköisesti  tulvaveden aiheuttamia soistumia. Jo  
kiveden aiheuttamaa soistumista voidaan ehkä selvimmin nähdä 

sellaisissa tapauksissa,  jolloin  joki  kasvaa umpeen runsaan  kasvil  

lisuuden avulla  huolimatta siitä, onko lähistöllä soita vai ei. Tämä 

tapahtuu  etupäässä  sellaisissa  kohdissa,  joissa  joen  virrakkuus  on hi  

das. Infra-  ja supra -akvatinen umpeen kasvu  valloittaa joen alan,  

ja siten syntyy  rannoille suo, joka kasvaa korkeutta ja nousee 

ylemmillekin  osille soistuttaen jokilaakson  metsämaita. Täl  

laiset tulvamaat ovat hyvinkin  tavallisia  lietteettömillä jokivarsilla,  

ja täten syntyneiden  soiden,  jotka voivat olla hyvinkin  laajoja,  

merkitys  on varsin tuntuva sekä joen  vesitalouteen että ympäröi  

vien maiden soistumiseen. 

Piirros 24. 

Mutta myöskin  vaikuttaa tulvavesi  valhen taakse syntyneisiin  

notkoihin,  joihin  tulvalietteen laskeutuminen on estynyt.  Näiden 
vallien takaosat valloittavat  ennen pitkää  sammalet ja  silloin  on niissä 

yhä  suuremmat edellytykset  muodostua turvesoiksi.  Kun tällainen 
valli kasvaa korkeutta alkaa sen takainen aukea  suo vähitellen muut  

tua rämeeksi tai  korveksi,  kun  tulvaveden pääsy  sinne kokonaan estyy.  
Joskus  voidaan sellaisen soistuman turpeesta  nähdä, että pohjim  

maiset turvelaadut ovat enemmän tai vähemmän hiekanpitoisia,  

jotavastoin  pinnempana  on puhdasta  turvetta ja aivan pinnalla  
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korpi-  tai rämeturvetta. Edellä kuvatun soistumiskehityksen  on  
Cajander jo varemmin kuvannut 1). 

Usein näkyy  joen matala  vesikin aiheuttavan soistuneita pai  
nanteita siten,  että se maan pinnan  alle  kaivaa  onteloita,  jotka  pai  

nuvat alemmas muita osia. Ne soistuvat  sekä  joen tulvaveden että 

myös muualta tulevan veden vaikutuksesta. Ja hyvinkin  laaja  
alaisia soistumia tapaa  silloin,  kun joen tulvavesi  löytää  uoman ala  
ville kangasmaille,  joiden  soistumista se suuressa  määrin jouduttaa  

ja laajentaa.  
Kuten edellä mainittiin  on joen tulva-alueilla runsaasti  järviä,  

jotka enimmäkseen ovat rajoittuneet  joen liete-alueelle. Näiden 

lieteperäisten  tulvajärvien  umpeenkasvuun  ei  ainakaan kasvillisuus  
välittömästi  sellaisenaan ota osaa,  sillä  paljoa  tavallisempaa  ön,  että 

ne  eivät lainkaan kasva umpeen, vaan päinvastoin  suurenevat. 
Mutta mikäli  niissä umpeenkasvua  voi havaita,  johtuu  se etupäässä  

niihin kerääntyvästä  lietteestä,  joka  voi  sellaisia  järvialtaita  täyttää2 ). 
Mutta kun lietettä  syystä  tai  toisesta  ei  sellaisille  alueille laskeudu,  

missä näitä tulvan aiheuttamia järviä  on,  alkaa  kasvillisuus  joukko  
vaelluksensa järvelle  päin  siten,  että se useinkin eri kasvustovöinä  

ympäröi järven  rantoja  ja infra -akvatisesti  etenee. Joskus voi het  

teen laskeutumapaikoilla  kasvillisuus,  etupäässä  sara  kasvillisuus,  
edetä hetteen kustannuksella toimien vuorostaan  hetteen kokoojana.  

Mutta koska  kuitenkin useat tulvajärvet  ovat harvinaisen syviä,  

jyrkkälaitaisia  altaita ja kuoppia,  joiden vesi, koska  se ainakin 

osaksi  lienee alueen pohja  vettä,  pysyy  kautta  vuoden yleensä  korkealla 
ei infra-akvatinen umpeenkasvu  pääse  oikeuksiinsa. Sellaisissa  ta  

pauksissa  alkaa lietteettömillä alueilla sammalpeite  esim. Menyanthes'  

in avulla supra-akvatisesti  edetä sitäkin  paremmin,  jos  tulvavesi  
esimerkiksi  yllämainittujen  vallien takia estyy  pääsemästä  altaaseen. 

Niinpä  löytyy  runsaasti tulvajärviä,  joiden pinnalla  kelluu  joko 
letto- tai rahkapeite.  Joskus  tämä sammalmatto on järvessä  pinnan  

ja pohjan  välissä  riippuen  veden pinnan  vaihteluista,  ja  onpa tapauk  

sia, jolloin  sammalpeite  infra-akvatisesti  toimittaa umpeenkasvun.  
Tämä tapahtuu  sellaisissa  tulvajärvissä,  joissa  on pääasiassa  joko  

tulvan tuomaa vettä, sulamisvettä tai sadevettä. Silloin ne kesäkui  

valla kuivuvat,  ja  sammalpeite alkaa  kasvaa  niiden pohjalla,  jolloin 

l
) A. K.  Cajander, useissa julkaisuissa, m. m. Studien iiber die Moore  

Finnlands, s. 23—24.  

2
) Vrt. myös A. K. Cajander, Suot niiden synty  ja kehitys,  Oma Maa.  

Sten De  Gteer, Op.  cit. 



72 

kosteus  voi yhä  vakinaisemmin niissä säilyä  edistäen sammalpeitteen  

paksuuskasvua.  

Umpeenkasvaneita  tulva  järviä on esim. Oulangan  varsilla,  

missä ei  lietettä laskeudu. Niissä  on kehitys  jo käynyt  niinkin pit  

källe,  «ttä entisen  järven  tilalla  on korpi  (piirros  20) tai räme, jonka 

käyrä  muoto osoittaa  järven alkuperäistä  muotoa. Näiden järvien  

umpeenkasvukysymys  on vielä toistaiseksi  selvittämättä,  samoinkuin 

niiden perusteellinen  geomorfologia  yleensä.  
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Untersuchungen  in den Überschwemmungsgebieten 

Lapplands.  

Referat. 

Einleitung.  

Die im Folgenden  referierten Untersuchungen  sind hauptsächlich  im Kirch  
spiel Kittilä ausgefiihrt worden, das  im  sudlichen  Teil  von Finnisch-Lappland 

mit  der  Längsrichtung  von N nach  S zu  beiden Seiten des Flusses  Ounasjoki 

liegt.  Das  Tai  des letzteren  bewirkt denn  auch, dass die  Boden  von der Mitte 
des Kirchspiels  nach  W und  E ansteigen. Die  westliche Fjeldkette bilden  

ganz im N der  Pallastunturi  (820  m ii. d. M.)  und  sudlich davon  der  Keimiö-,  
Aakenus-  und  Yllästunturi  u. a. sowie  im E  der  Kumputunturi (592 m)  und  Kaares  
tunturi  (400 m). Ein  grosser  Teil des  Kirchspiels,  namentlich im  N, ragt 200   
250  m ti. d. M. auf, und  die  Flusstäler  liegen, vorzugsweise  im sudlichen Teil, 
in ca. 150 —200 m Höhe. 

Von den losen  Bodenarten  sei  die  Moräne  ervvähnt, die  hier und  da,  stellen  
vveise  in  grosser Ausdehnung,  von Sand und  Torf iiberdeckt  ist. Kittilä  ist  
denn  auch  eines  der  moorreichsten  Kirchspiele  Finnlands, in  welchem  die  grossen 

Aapamoorkomplexe mit nassen offenen Weiss- und  Braunmoorflächen und  um  

fangreichen  Rääseikköwäldern  und  kleinen  Bruchmoorsenkungen  grösstenteils  

aus  friiherem Waldboden bestehen. Das  Vervvachsen der  Seen ist  von geringerer 

Bedeutung. In Kittilä,  wo es zahlreiche Flusse gibt, ist es eine sehr  dankbare 
Aufgabe, die  Versumpfung der  Überschwemmungsboden  zu verfolgen. 

Um die  Morphologie der  Überschwemmungsboden studieren zu können, hat  
der  Verfasser gewisse  von ihnen  genau  aufgenommen, damit bei G-elegenheit  
von neuem festgestellt  werden  kann, in  welchem  Grade  die  aui  der  Karte  be  
zeichneten  Gebiete sich  im Lauf der Zeit verändert  haben.  

Das Überschwemmungsgebiet  des Parrajoki  (S.  8—32). 

Detaillierte  Untersuchungen nobst  Kartierungen sind unter anderm  sudlich  

vom Kirchdorf Kittilä an dem einige Kilometer  langen Nebenfluss Parrajoki  
des Ounasjoki von dessen oberstem  Lauf  bis  zur Miindung ausgefiihrt  worden.  
Der Fluss  lliesst anfangs von Mooren umgeben auf einer Torfunterlage dahin. 
Auf dem  sterilen Moor  erscheint sein  Lauf  von einer iippigen Vegetation ge  
säumt, doch bildet dieser iippige Typus nur  einen  schmalen  Giirtel zu beiden  
Seiten des  Flusses. Die  Pflanzenarten  sind  auf S. B—98—9  angefiihrt. 

Eine Strecke nach dem  Unterlauf zu ströint der Fluss  abwechselnd  auf 

einer  Torf- und  einer  Sandunterlage  dahin, und  die  umgebenden  Walder weichen 
mit  dem Überschwemmungsboden immer weiter  von dem Ufer  zurtick.  Der  
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artige Gebiete werden durch  die Figuren 1  und  2 1) veranschaulicht (vgl.  die  

zugehörigen Tabellen  1 und  2).  Nach  und  naoh  strömt der  Fluss  jedoch von  
der  Torfunterlage  auf  tieferliegende  Sandböden  (Fig.  3 und  4);  zu der  letzteren  

gehdrt Tabelle  3. Die  Vegetation ist verhältnismässig  iippig, und  versumpfte 

Typen  kornmen  im Überschwemmungsgebiet des  Flusses  hauptsächlich  nur in  
der  Form von flach torfbedeckten Braunmooren  vor. Sobald  sioh aber  der  Fluss  in  

die  unterliegende Moräne  einzunagen beginnt,  nimmt  das  tjberschwemmungs  

gebiet  einen anderen  Charakter an ("Übergangsgebiete  stellen die  Figuren  5 und  
6 dar). Etwas weiter  unterhalb der  ersteren  Stellen  beginnt  sich am Flussufer 
bereits aus der  Moräne gelöster Schlamm auf den  TJberschwemmungsgebieten 

abzulagern, Fig.  7 (die Partien  3 und  4 bestehen  aus reinem Schlamm). Hier  
nach  strömt der  Fluss an einer  Dune  vorbei, Fig.  8, und  fliesst durch eine 
kleine Stromschnelle in  ein immer  tiefer  liegendes Tal hinab, Fig.  9. Hier  iibt  

die  Ablagerung des Scblammes  bereits einen  sehr  merkbaren  Einfluss auf die  
Pflanzendecke  aus. Die Vegetation  ist  in  dem eigentlichen Überschwemmungs  
gebiet artenarm, mit Juncus filiformisEquisetum- und  Cnrca-Assoziationen. 
Wie auch aus der Figur hervorgeht, finden  sich schon  hier  typische Über  

schwemmungsseen, „Wurstseen". Fig.  10, Tab.  4, und  Fig.  11, Tabelle  5,  be  

ziehen sich  auf Lokalitäten  etwas  weiter unterhalb an dem  Fluss,  und  Fig.  12, 

Tabelle  6,  veranschaulicht schliesslich  die  Miindung des Flusses,  wo der grosse 
Uferwall (4) des  Ounasjoki mit seinen  steilen Böschungen (gestrichelt)  nördlich 
von dem Parrajoki  erscheint. 

Die Vereinigungsstelle  des Ounas= und des Aakenusjoki  (S.  33—36).  

Dieses  Gebiet ist 1902 bereits von Cajandeb genau  geschildert  worden  

(Alluvionen 111, Tafel IV).  Besonders  bemerkenswert  sind  die  typischen Walle  
der  Überschwemmungsgebiete  (Fig. 13): drei  in  der  Eiclitung  der  Strömung ver  
laufende  Walle (Fig 14 gibt das der  genannten Landspitze gegeniiberliegende 
Gebiet an demselben  TJfer des Ounasjoki  wieder).  Die fur  die  Walle  charakteri  
stischen  Pflanzenarten  sind auf  S.  33 —34  und  die  liir  die zwischenliegenden Rinnen 
kennzeichnenden  auf  S.  35  angefiihrt. Ein  Verzeichnis  der  verschiedenen  Asso  

ziationspartien findet  sich  auf S.  3G. 

Das Überschwemmungsgebiet  am Ounasjoki  (S.  37 —47).  

Typische  tJberschwemmungsboden  mit  Schlammuntergrund  aus  Lappland 
sind  auf der  Karte  Fig.  15 von dem  dem Kirch  dorf  Kittilä  gegenuberliegenden 

Ufer des  Ounasjoki  veranschaulicht.  Erläuterungen dazu  in  Tabelle 7.  

Die Tätigkeit  des Flusses  und ihre Einwirkung  auf die 

Pflanzendecke (S.  48—64).  

Im Zusammenhang mit  den  Untersuchungen  des  Parrajoki  wurden bei  jeder 
Assoziation sowie  auch im  Bett des  Flusses  selbst  Bodenbestimmungen gemacht. 

Hierbei  ergab sich.  dass  das  Überschwemmungsgebiet am  Oberlauf auf  Torf,  am 

J ) Vgl.  die Erläuterungen zu  den Tabellen und Figuren, S.  7. 
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Unterlauf auf Schlamm ruht. Die  typische  Vegetation  des Oberlaufes ist auf  
S. B—9  angegeben: aus der  Vegetation des  mittleren  Laufes  seien  ausser Carex-  

Arten erwahnt Geranium pratense, Polygonum iiviparum. Ranunculus. Rubus arc  

ticus,  Spiraea uimaria , Thalictrum, Veronica  longifolia u. a. In dem Scblammge  
biet  an der  Miindung des  Parrajoki  ist  die  Vegetation dagegen ärmer.  Charakteri  

stische Pflanzenarten sind  hier under  anderm  Carex,  Eriophorum,  Festuca  ovina,  
Juncus filiformis,  Caltha palustris,  Equisetum arvense,  Ranunculus repens  usw. Die  

Bodenuntersuchungen zeigten, dass die  Verbreitung dieser verscliiedenen  Typen  
wirklich durch die  Art des Bodens  bedingt  ist.  Die  Untersuckung  des  Aufbaus 
des Bodens im Bett des  Flusses  selbst  liess  erkennen, dass  der  Fluss  in einem 

Oberlauf  auf Torf, in  seinem  mittleren  Lauf  auf Sand  und  in seinem  Unterlauf  

auf Moräne  dakinfliesst und  dass sich  der Moränenboden  an dem Flusse weiter  

aufwarts als  die  Verbreitungsgrenze der  Schlammgebiete an den  Überschwem  
mungsufern und  ebenso der Sandboden aucb  weit  auf die Überschwemmungs  
ufer mit Torfunterlage  erstreckt. Diese  Bodenarten  liegen im  Verhältnis  zu  
einander  schindelförmig  in  der  Weise, dass  sicb  zuunterst die Moräne, dariiber 
der  Sand  und  zuoberst der  Torf befindet. Infolge der  in dem Flusse  statt  

flndenden Erosion  verscbieben sicb die Grenzen  dieser verschiedenen Boden  

arten umso mehr  stromaufwarts,  als  sicb das  Flussbett  vertieft. Die  Haupt  

masse  des  Schlammes, die  den  eben gesckilderten Typus am Unterlauf  hervor  

bringt,  lost  sich aus der  Moräne  los, und  so miissten sich  mithin  diese  Typen  
mit Schlammunterlage  ebenfalls umso mehr  stromaufwärts verschieben, als  die 
Erosion des Flusses die G-renze der Moräne  und des diese bedeckenden  Sandes  

verriickt. So verhält  es sich  aucb in  der  Tat, denn  an der  in  Fig. 9 wieder  

gegebenen Stelle  (*)  fand  sich unter dem reinen  Schlammtypus  Torf, den die  
Erosion  des  Flusses  blossgelegt  batte  (Profil, Fig.  16). Zuunterst  liegt reiner,  
deutlicher Carex-Tori,  der  sich  nach  der  Oberfläche zu immer  mehr  mit Sclilamm 
mischt. bis  er an der  Oberfläche  in  reinen  Sclilamm  iibergeht. So hat  sicb  also  

gezeigt, dass es auch am Unterlauf Tor f moore gegeben hat, 
dass diese sich aber  mit Schlamm bedeckt haben  und die  

Typen  des Überscliwemmungsbodens  mit Schlammunter  

grund also stromaufwarts gestiegen sind. 

Obwohl  dieser Fall  nicht  ohne  weiteres  verallgemeinert  Averden  kann, zeigt  
er  doch, dass  die  Tätigkeit  des  Flusses  fur  die Vegetation  der  tjberscliwemmungs  
böden und  mitbin  auch fiir  die Wanderungen der  Pflanzen von sehr  grosser  

Bedeutung  ist. In einzelnen  Fällen lässt sich  auch  an eine  umgekehrte  Ent  
wicklung denken.  

Für  die  auf den  Überschwemmungsböden  in  Lappland typischen Wälle  
hat  der  Verfasser  u.  a. folgende' Entstehungsweisen konstatieren  können:  

auf  den  Moorböden  verdichtet sich der  Torf infolge der austrocknenden  

Wirkung des Flusses  zu einem Wulst; 

an den  Quellflüssen finden sich  durch Fliesserde hervorgerufene Wälle; 
die  Gefriererscheinungen, besonders der  Eisdruck, veranlassen  die  Bildung 

von Wällen  an den  Flussrändern; 
die  Erosion  des  Flusswassers  (namentlich der Überschwemmungen)  nagt 

längliche  Rinnen  aus, zwischen denen  Wälle  stehen  bleiben; 
die  grossen Schlammwälle  entstehen in  Gebieten, wohin  das Flusswasser  

grosse  Mengen Schlamm mitbringt. Unter anderrn  bilden sich bei der Ver  
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einigungsstelle  des Ounas- und  Aakenusjoki  Walle  durch Akkumulation  von 
Schlamm.  Im östlichen  Teil  des  Wallsystem  erscheinen  Wallansatze  (Fig.  13), 
die  sick infraaquatisch  mehrere  Dutzend  Meter in  Form von Riicken fortsetzen. 
An  diesen bleiben  von der  Überschwemmung mitgebrachte Schollen mit  Weiden  
und  Reiserpflanzen haften, die  eine immer  deutlicher  merkbare  Akkumulation 
veranlassen. Die  erwahnten  Wallansatze sind wahrend einiger Jahre entstanden.  

Equisetum fluviatile  befördert die Akkumulation  des  Schlammes  in  hohem  Masse.  
Das  Hohenwachstum erfolgt sowobl bei  den alten als  bei den jungen Wallen 
von dem auf ibnen abgelagerten Schlamm  aus.  

. 

Die  Erosion  erzeugt gleichfalls Walle, wenn  sich  unter ihrem Einfluss  
mehr oder weniger tiefe Rinnen  bilden.  Die Figuren  17 und  18 veranschau  
lichen  typische  Ufer von kleinen  Fliisschen  mit regelmässigen  Wallen  und  
Senkungen. 

Von Rinnen  linden wir sowohl  quer  als  längs zur Richtung  des  Flusses  

verlaufende. Sie  können  sich unter anderm  auf  folgende  Weise bilden:  
von weiter abliegenden Moor-  oder Heideböden  kommen in  Bachrinnen  

Wassermassen,  aus denen sich  Nebenflüsse  entwickeln können, in  den Fluss;  

das Flusswasser  gleicht eine Mäanderwindung aus und  ruft eine gerad  

linige Rinne  hervor;  

das Flusswasser  erodiert  unter  der  Erdoberfläche Hohlräume, bei  denen  

sich letztere muldenförmig einsenkt;  

wo der  Lauf  des  Flusses eine  neue  Richtung einschlägt, bildet sich bis  

weilen  in  der  Fortsetzung der  ursprünglichen Richtung  eine  Rinne, wie die  

Einsenkung  6  in  Fig. 7.  
Die  Entstehung  der  Rinnen ist  eng  mit  der  Geomorphologie  der  Über  

schwemmungsseen, der  ~ Wurstseen", verknüpft. Ihre  Existenz  scheint  vorzugs  
weise  an das  Vorhandensein schlammiger  Überschwemmungsgebiete  oder be  
sonders solcher  Gebiete gebunden zu sein, wo  das  Überschwemmungswasser  
des Flusses  eine genügend grosse  Erosionskraf't  besitzt  (Fig. 20).  In  schlammfreien 

Gegenden füllen sich  die  Mulden  bald  mit  Vegetation an, sodass  sie  sich  nicht  

zu Seen  ausbilden können.  Unter diesen  Umständen sieht  es aus, als ob die  

Überschwemmungsseen  am Parrajoki  neben  den Schlammtypen  sich weiter 

stromaufwärts verschöben, und  die bereits  früher ausgebildeten Seebecken  

scheinen sich  zu vergrössern. Oft  wirkt  die  Richtung  eines Überschwemmungs  
ufers auf die  Form der  Seen ein. Von  Entstehungsweisen hat  der  Verfasser  

u. a. folgende feststellen  können:  

die  Akkumulation  des Flusses  bildet auf die in Fig.  19 veranschaulichte 
Weise an Mäanderstellen eine  vom Ufer her  vordringende gebogene Land  

zunge,  die bei  ihrer  Vereinigung mit demselben  Ufer einen  See  abschnürt;  
bei  einer  Flusserweiterung spaltet ein  Stein-  und  Schlammwall  gleichsam 

einen  See  von dem Flusse ab  (Fig. 19); 
die  Flusserosion  nagt einen  Mäander  zu einer  Serpentine aus und  durch  

bricht und  streckt schliesslich die  Landbrücke gerade, wobei der  Schlamm, der  
Sand und  das übrige lose  Material des  Flusses  die ursprüngliche Mäanderwin  
dung von dem Flusse  abschnüren; daraus  entwickelt  sich  dann  ein See; 

grosse  Wälle  wachsen  zusammen und  bilden  in  sich  geschlossene Seebecken. 

Abgesehen von den an den  Fliissen  Lapplands stellenweise  sehr  häufigen 
Carex  caespitosa-  und  C.  juncelta-Biilten (Fig.  22)  trifft man dort auch  ausgedehnte 
Überschwemmungsgebiete, die mit grossen,  von der  festen Erdoberfläche ge  
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bildeten Biilten bedeckt sind. Gewohnlich erscheinen diese Biilten am  Über  

schwemmungsufer  den Fluss  entlang  oder an den  Mäandervorspriingen  sowie  
auch anderwarts in  den offenen Gebieten des ganzen  Flusstales. Studiert man 
diese  Biilten, z. B. auf einer trocknen  Trollius-Wiese, genauer,  so kann  man 

unter  ihnen namentlich im  Friihsommer auch solcbe  finden, bei denen verwelkte 

Potnmogeton-, Equisetum-, Calla-, Nymphaea-, Nuphar-, Phontinalis- u. a. Arten 

auftreten,  die mit den Wurzeln in ihnen festsitzen. Carex  globular  is,  die  vor  

zugsweise  am Oberlauf des  Parrajoki  (sehr wenig  am  mittleren und  Unterlauf) 

wachst,  ist auoh  am  Unterlauf des  Flusses  auf  Biilten  anzutreffen. Diese Tat  

saohen  sprechen fur die Richtigkeit  der  Behauptung, dass die Biilten  vom 
oberen Flusslauf her  mit  der  Überschwemmung herbeitransportierte Schollen 
der  Bodenoberfläche  sind, die  sioh  im Überschwemmungsgebiet abgesetzt und  

dort zu selbständigen  Biilten  entwickelt  haben.  In Fig.  21  sind einige typische  
Profile von derartigen Überschwemmungsbiilten  mitgeteilt (vgl Erläuterungen). 
Aus diesen geht hervor, dass  der  Bau  der  Biilten  sehr  stark variieren kann.  
Fiir  junge Biilten ist charakteristisch,  dass die Schichtungsverhältnisse deut  
lich  sind, und  bei  alten  Biilten  bildet der  Untergrund  eine Aufwolbung  unter 
der Biilte, sodass  er gewissermassen deren  Kern  darstellt.  

Die Entstehung dieser  Biilten ist  kurz  die folgende. Das  Überschwemmungs  

wasser bringt weiter  oberhalb  am Flussrand losgelöste  Teile  der  Bodenober  
fläche mit,  die  in den weiter  unten  gelegenen Teilen  des  Flusslaufes  liegen 
bleiben  und  an ihrem Ort  verharren, nachdem  das  Wasser  gesunken ist. Bald  

jedoch etirbt die  mit  ihnen  gekommene  Vegetation  ab, und  andere, der neuen 

Umgebung  angepasste Arten siedeln  sich  an. Die Ränder  der  Schollen  runden  
sich  allmäblich ab, und  diese nehmen immer deutlicher die  Form von Biilten  

an. Im  Winter  gefriert der Boden mit den  Biilten, und  im  Friihjahr  beim  

Schmelzen  der Eiserde bleiben sie  trotz dem  Überschwemmungswasser an ihrer  

Stelle,  da sie  stark gefroren sind. Wahrend  die  Eiserde  dieser Biilten  schmilzt,  
findet  unter  der  Erdoberfläche an den  Rändern  der  Biilten  eine  Erosion  statt, 

wobei  die Bodenunterlage nach und  nach  eine Aufwolbung unter  der  Biilte  zu 
bilden beginnt. Diese  Aufwolbung  ist also in manchen  Fallen  sekundär  im 

Vergleich zu der Biilte selbst. Auch die  Gefrierphänomene  können  die  Boden  

unterlage zu einer Aufwolbung in  die  Höhe treiben. 

Mitunter  kann  die Erosion des  Überschwemmungswassers grosse, bis  2 m 
hohe  Biilten entstehen  lassen,  wie z. B. am Paatsjoki  im Kirchspiel  Inari.  

Die Versumpfung  der Überschwemmungsböden  (S. 65—72).  

Die  Torfbildung  hängt in  den  Überschwemmungsgebieten  vorzugsweise  von 
dem auf ihnen  abgelagerten Schlamme  ab und  zwar in  der  Weise, dass Fber  

schwemmungsboden mit Torfunterlage  in  Gebieten  vorkommen, in  denen  sich 
kein  Schlamm  absetzt,  wahrend  die  schlammigen  Gebiete  Torfböden  vermissen 
lassen  oder  wenigstens die Torfbildung hier  gegemvärtig verhindert  ist. In 
dieser Hinsicht  liefert der oben  geschilderte  Parrajoki  ein  dankbares  Beispiel.  

Der  Oberlauf des Flusses  ist. wahrend er auf Überschwemmungsboden 

hinströmt,  durchgehends  versumpft,  und  auch noch  eine Strecke weit, nachdem 
der  Fluss  auf  Sandboden gelangt ist. reicben  die  Überschwemmungsboden mit 

Torfunterlage bis  an seinen  Rand.  Die Teile binter  der  Sändterrasse  bestehen, 
wie die  Figuren 1 und  2 zeigen, vorzugsweise  aus Braunmooren, bei  denen  die  

Torfunterlage sehr  oft von Seggentorf gebildet wird. Gewohnlich wird  das  
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Flussgebiet durch einen  schmalen Bruchmoorstreifen von den  umgebenden 
Boden getrennt. Am mittleren Lauf haben sich die  Wiesen bereits stellen  
weise zu mehrere  hundert  Meter breiten Überschwemmungsboden  erweitert, 
doch  finden  sich bier  und  da  in  den  Senbungen Torfbildungen, namentlich  in  

Form  von Braunmooren. Wo trockene  Heide  an den wieseniiberzogenen  Über  

schwemmungsboden  des  Flusses  grenzt, sind  in  der  Kegel wenigstens keine  
Anzeichen  von Versumpfung in  Form von Typen auf  Torfunterlage zu finden, 
wahrend in  Gebieten, wo als  Fortsetzungen dieser  Wiesen  Moorböden auftreten  

Braunmoortypen und  Torfmoorformen fast bis  an den Rand  des Flusses  zu 
konstatieren  und  die  Senkungen regelmässig versumpft  sind. Am Unterlauf 
gibt es zurzeit keine  torfbildenden Pflanzenvereine. Auf Grund  des  Profils  16 
kann  man auch sagen,  dass  die  Torfböden  am Parrajoki  unter dem Einfluss 
des  Schlammes  von den  TJberschwemmungsboden  des  O-nterlaufes verschwunden  
und gewissermassen  stromaufwarts zuriickgewichen  sind. 

Der  Einfluss  der  umgebenden Moorböden auf die Versumpfung  der Über  

schwemmungsgebiete ist deutlich  merkbar, und  dabei versumpfen die letztge  

nannten Boden entweder iufolge der  Einwirkung des  Grundwassers oder  
des Oberflachenwassers. Die  hinter  den  Uferwallen des Flusses  liegenden 

Senkungen sind häufig in  dieser Weise versumpft. In Fallen, wo am Ufer des  
Flusses  hinter den  Überschwemmungsboden Moore  auftreten  und  an denselben  
Stellen  am gegeniiberliegenden Ufer trockene  Heiden die Fortsetzung der  
Überschwemmu ngs wiesen  bilden, kann  man konstatieren, wie  im ersteren  Fall  

das  Übersehwemmungsgebiet in  bemerkenswertem  Grade versumpft ist,  wahrend 
es im letzteren Fall  trocken  ist.  Der  Einfluss  des  Grundwassers  ist  im  allge  
meinen recht bedeutend, und  derselbe  wird  unter anderm aus solchen  Fallen  

deutlich, wo auf die  Versumpfung hinweisende  Pflanzenvereine weit  oberhalb  
der  tJberschwemmungsgrenzen  angetroffen  werden. Tabelle 8 veranschaulicht  
einen solchen  Fall  vom Parrajoki,  wo die Moorvegetation von der  hinter dem 

Uferabhang gelegenen Senkung weit  auf den  Waldboden oberhalb  der  Über  

schwemmungsgrenze hinansteigt. Oft kommt das Grundwasser  in  Form von 

Quelladern am Ufer des  Flusses  zu Gesicht  (Fig.  23). Die  Figur  24 (vgl.  die 
Erläuterungen) zeigt, dass ein Überschwemmungsboden durch ein dicht mit  

Biilten  besetztes  Gebiet  versumpft  werden kann, was  sich daraus  erklärt,  dass 
der  Eiserdekern  der  Biilten  sehr  langsam schmilzt  und  das  dabei  entstehende  

Schmelzwasser das  Ufer feucht erhält.  

Die  hinter den Schlammwallen liegenden Senkungen sind öfters versumpft.  
Wenn  man bisweilen in  den Schichten dieser  Moore  Schlamm findet,  so zeigt  
dies  an, dass die  Torfbildung  erst eingesetzt  hat, nachdem die  Walle so hocli  

gewachsen sind, dass das Überschwemmungswasser  nicht  iiber sie hinweg 
kommen  kann.  Diese Moorentwicklung. ist bereits von  Cajander geschildert 
worden.  

Auch  das  Niedrigwasser des Flusses  ruft Versumpfungen hervor,  und zwar 
in  der  Weise, dass die  Erosion Hohlräume unter der  Erdoberfläche ausnagt 
und  diese dann zu Muiden einsinkt. Vor  allem aber  ist die  Versumpfung zu 
erwahnen, die man in  den  Stillwasserpartien  der Fliisse  beobachtet. Da  bilden  
sich durch supra-  oder  infraaquatisches  Verwachsen  des  Flusses  Moore von 
recht  bedeutendem  Umfang. 

Die Erblindung der  Wurstseen  erfolgt entweder  durch Schlamm oder  mit  

unter  durch  torfbildende Vegetation. Gewohnlich ist  auch,  dass  sie  gar  keine Spu  
ren von Verwachsung  erkennen  lassen,  sondern  von Jahr  zu Jahr grosser  werden.  



Erläuterungen  zu den Tabellen und Figuren.  

Taulukko  = Tabelle  I—7:1—7: Kasvilaji = Pflanzenart; Kasvilajien runsaus eri  
kuvioissa  = Menge der  Pflanzenarten  in den verschiedenen  Partien. 1

) 

Tab.  8:  Tulvarajan alapuolella = Unterhalb der  Überschwemmungsgrenze  ; 
Suonotko = Moorsenkung; Sen reunalla  = A.n  deren  Rand; Tulvarajan 

luona  = Bei  der  Überschwemmungsgrenze;  Heti  tulvarajan yläpuolella 
= Unmittelbar oberhalb der  Überschwemmungsgrenze;  Kankaan rin  
teellä = Auf der Böschung der  Heide; Vieläkin ylempänä = Noch  
weiter oberhalb ;  Kankaalla  = Auf  der Heide . 

Korkea  dyyni = Hohe Düne; Korpi  = Bruchmoor; Kuivaa  niittyä = 
Trockene  Wiese; Letto = Braunmoor; Mättäikköä = Bültenkomplex ;  

Niitty = Wiese; Pajukko = Weidicht; Palle  = Wulst; Piirros = 

Figur;  Profiili  = Profil;  Rantatörmä  = Uferabhang; Soistunutta  aluetta  
= Versumpftes Gebiet; Tulvaranta  = Überschwemmungsufer;  Vettä 
= Wasser. 

Figur 21.  
I a = Polytrichum commune, worauf Carex  globularis wächst,  

b = Torf mit  Reisern und  Wurzeln,  

c = Sand  und  Torf, 

d = Schlamm. 

II a = torfgemischter Sand, Reiser  u. a. 
b = Schlamm. 

111 a = Sphagnum- und  Polytrichum-Decke,  
b = dunkler  kohlengemischter  Torf. 
c = Sand. 

IV a = Schlamm. 

b = torfgemischter  Schlamm,  
c = Schlamm. 

V NORRLINsche  Dichtigkeitsskala:  
10. Beimischung  anderer  Arten  o—4 | 
9. 

»
 

»
 

»
 4—6 i deckend 

8. .. . 6—7,6) 
7. Zwischenraum 2,5—15 cm (1  Zoll 0,5 Fuss)  
6. » 15—45 > (0,5—1,5 » ) 
5. » 45—90 »> (1,5—3 * ) 
4. » 90-180 » (3-6 . ) 

3. .. 180-450 » (6—15 » ) 
2. » 450—900 » (15-30 » ) 
1. » über 900 (über  30 » ). 

Die  mit römischen  Ziffern angegebenen  Werte  sind Dichtigkeitswerte der Pflanzenarten 

in den Zwischenpartien,  die übrigen  solche  auf  Bülten oder auf den trocknen  Teilen. 
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Maassamme esiintyvät"  metsä- ja suotyypit  ovat- (pääkohdissaan  
tunnetut ja selostetut. Tässä  esitettävät  havainnot ovatkin  tarkoite  

tut  vaiu vähäiseksi  lisäksi  kuvauksiin  Kuusamon ja sen eteläpuolella  

olevien  vaarajaksojen  kuusimetsäalueiden metsä- ja suotyypeistä  tu  

loksena noilla  alueilla tehdystä  retkeilystä  kesällä  1919 
x). 

Vaikkakin  metsä- ja suotyyppijaottelun  perustuksena  o,n käytet  

tävä kasvibiologista  tutkimusta, on lopullisella  rajoittelulla  kuiten  

kin päästävä  käytännössä  käyttökelpoisiin  tuloksiin. Useat suoma  

laiset metsätyypit  ovatkin melkoisen homogenisesti  organisoituja  

kasviyhdyskuntia  (niin  mustikka-,  paksusammal-  ynnä  monet muut 

tyypit);  toiset eivät  kuitenkaan sellaisia  ole,, vaan  ovat eräänlaisia 

yhdistettyjä  tyyppejä,  joissa  on rinnakkain,  laikuttaisesti  sekoitettuna 

kaksi  tai useampikin  tyyppi.  (Tällaisia  ovat useat „välimuoto  

tyypit".) Itse  asiassa ovat tietomme metsämailla esiintyvistä  

kasviyhdyskunnista  vielä puutteelliset. Varmana kuitenkin saa  

tettanee pitää,  että niillä tavataan suuri joukko  säännöllisiä yh  

dyskuntia,  joilla  erilleen toisista  otettuina ei  ole edes  olemassaolon 
mahdollisuutta. Niin esim. puiden  rungoilla  metsissä on erilaisia  

jäkälä-  y.m. yhdyskuntia,  jotka eri puuyksilöillä  palautuvat  saman  

laisina, mutta joita  ei esim.  maanpinnassa,  tavata. Tavallisia ovat  

niinikään metsissä  kivet,  joilla  esiintyy toisia kasviyhdyskuntia  kuin 

muualla. Jokseenkin  samanarvoisia ovat jonkun  neliömetrin suurui  

set vesilätäköt karakteristisine  kasviyhdyskuntineen,  samoin pienet 

rahka- y.m. laikut,  kantojefl,  pienten  kalliopälvien  j.n.e. kasviyhdys  

kunnat. Kasvibiologisesti  ovat ne kaikki  tietysti  huomattavia ja 
erillään  toisistaan pidettäviä metsätyyppejä  ne eivät ole  itsessään.  

Niiden rumsaus,"  vuorottelutapa  ja laatu kuitenkin  karakterisoivat  eri  

metsätyyppejä  ja määräävät niiden laatua. Edelleen on ilmeistä,  että 

metsätyyppienkään  arvoiset yhdyskunnat  eivät  ole suinkaan toisis  

1) Eri tyyppien  runsaudesta ja levenemisestä tällä alueella on  tohtori 
Olli Heikinheimo yhtaikaa suorittanut linja-arvioimiseen perustuvan tut  
kimuksen. (>K'ts.  Olli Heikinheimo: Pohjois-iSuomen  kuusimetsien esiinty  
minen, laajuus ja puuvarastot. Metsätiet. Koelaitoksen J-uTk. 3,  1920). 
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taan riippumattomia.  (Ajateltakoon  esim.  korpikaistaletta.  joka usein 
liittää  nevan kankaaseen.)  

Yllämainituissa esimerkeissä  on  associatioilla  helposti  ymmärret  

tävissä  olevat es  i  i  nty mis  edel  lytyk  sens  ä (määrätyn  puulajin  kuori  
j.n.e.),  ja voitanee niitä siksi  pitää  oikeutettuina. On kuitenkin esi  

tetty ajatus,  että kasviyhdyskunnat  olisi eroitettava pelkästään  vain 

esiintyvään  kasvillisuuteen huomion kiinnittäen. Tältä näkökan  

nalta lähtien oni kasvillisuus  jaettu eri  kerroksiin  ja kukim  kerros  la  

jeihinsa,  sekä  näiden tekijäin  esiintymisen  mukaan luonnossa määri  

telty  kasvipeitteen  eri osien  associatiot.  Tällainen kasvipeitteen  sys  

teemi näyttää  kuitenkin  keinotekoiselta,  eikä  siksi  saata soveltua  ai  
nakaan metsänhoidollisen metsämaiden luokittelun lähtökohdaksi. 

Lukuunottamatta tilapäisten  syiden  aikaansaamia vaihteluita saman 

paikan kasvipeitteessä,  on huomattava,  että myös tyyppikasvien  bio  

loögiset  ominaisuudet,  kuten esim. laikkuihin johtava  levenemistapa,  

saattavat aiheuttaa milloin pienempiä,  milloin suurempia  kasvusto  

ruutuja.  joita ei saateta pitää  itsenäisinä kasvusto-tyyppeinä.  Vain 

huolellisten  vertailevien tutkimusten kautta luonnossa saatetaan kas  

villisuuteen perustuvat  tyypit saada selville.  

Metsätyyppijaottelu  onkin  lähtenyt  määrätystä  käsitettävästä  

perusteesta  ottaessaan 1  ähtökohdakseen eri kasvupaikkojen  bioloo  

giset  ominaisuudet,  joista m.m. 
~

 viljavuus"  on yksi  ilmenemismuoto. 

Missä  bioloagiset  olosuhteet ovat  samat,  siellä esiintyvä  kasvillisuus  

on  samaan tyyppiin  luettava. Toisaalta kyllä  voidaan sama tyyppi  

tuntea sille ominaisesta kasvillisuudesta. 

Tämän työhypoteesin  tultua asetetuksi,  on ryhdytty  käytännössä  

ottamaan selkoa,  onko todella mahdollista  kasvillisuuden  perusteella  

tuntea eri tyypit. Pitkä  kokemus  ja tarkat  vertailevat  tuotetutki  

mukset ovatkinl  vieneet siihen tulokseen,  että se on  odottamattoman 

suuressa määrässä  mahdollista. Ainoastaan paikoilla, missä  kasvilli  

suuden luonnollinen kehitys  ei ole saanut häiriöittä tapahtua,  kuten 

on  laita etupäässä  tiheämmin asutuissa seuduissa,  vaaditaan moni  

puolisempaa  asiantuntemusta saattaaksem'me kasvillisuudesta  tuntea 

tyypin. Että määrätylle  tyypille  todella kuuluu määrätty  kasvilli  

suus, siitä on.  hyvänä  esimerkkinä  juuri se.  että näiden kulttuurin  
vaikutusten alaisten  metsien kasvillisuus  vähitellen muuttuu alku  

peräiseksi  tyyppikasvillisuudeksi.  jos ne saavat, luonnonvaraisesti 
kehittyä.  

Tästäkin  jo selviää,  että käyttökelpoinen  tyyppijaottelu  on vaati  

nut ja vaatii tekijältään  myöskin  käytännöllistä  harkintaa ja perus  
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teellistä paikallistuntemusta.  -Sitä se vaatii myöskin tullakseen oi  

kein  ymmärretyksi  ja arvostelluksi. Niinpä  myös  maaperä-,  korkeus-,  

ilmasto-  y.m. suhteiden vaihtelujen  johdosta  tyyppien  vaihdellessa  ja 

useinkin  väli-asteittain liittyessä  toisiin  tyyppeihin'  tai sekaantuessa 

niihin hajalaikkuina  jää käytännöllisen  harkinnan varaan, mihin 

tyyppiin  kysymyksessä  oleva maa-alue on läihinnä liitettävä,  tai onko 

syytä eroitta  a uutta tyyppiä.  

Edelleen on tyyppien  eroittelussa  tarkka harkinta  ja asiantunte  

mus tarpeen  myöskin  siinä,  missä erilaiset  tilapäisvaikutteet,  kuten 

kulot, kaskeaminen,  hakkuu,  laiduntaminen y.m.s. seikat ovat aiheut  

taneet poikkeamia  kasvillisuuden  tavallisesta  kokoonpanosta  tyypillä.  
Paitsi  Cajanderin  perustavia  tyyppikuvauksia,  jotka  myös  nyt  tut  

kittavana olleeseen alueeseen hyvin  sopeutuvat,  ovat  käytettävänä  ol  

leet myös  varhaisemmat Vainion tätä aluetta koskevat  kasvimaantie  

teelliset  tutkimukset  *). Lisäksi  on allekirjoittaneella  ollut  onni suo  

rittaa nämä tutkimuksensa toht. Olli  Heikinheimon retkeilytoverina  

ja niin tutkimuksen kuluessa saada asiantuntijatietoja  ja ohjausta  
varsinkin kaskeamisen ja  metsäpalojen  jälkien selvittelyssä.  Myös  

kin hänen laaja  pohjoissuomalaisten  luontosuhteiden tuntemuksensa 

on monella tavalla ollut hyödyksi,  josta  kaikesta  on mieluinen velvol  

lisuuteni  tässäkin  lausua hänelle kiitokseni.  

Ryhtymättä  lähempään  maantieteelliseen paikankuvailuun,  huo  

mautettakoon kuitenkin alueen käsittävän epätasaisia  vaaramaita. 

Vuoriperä,  on suotuisimpia.  mitä maassamme on,  monin ipaikoin  run  
saasti kalkkia  sisältävää. Kuitenkin peittää  sitä  miltei kaikkialla  

moreeni niin, että paljaita  kallioita  kaikesta  vuorisuudesta huolimatta 

tapaa hämmästyttävän  vähän. Oikeastaan vain jokien ja järvien  

rannat, äkkijyrkät  vuorenseinät ja tunturien korkeimmat  kukkulat  

ovat ainoat kohdat,  missä  jpaljas  vuoriperä  saattaa pistää  näkyviin.  

Sen vuoksi  esim.  muualla maassamme monin paikoin  tavattavat kal  

lioka«sviyhdyskunn.at  ja niiden karakterisoimat  tyypit  (esim.  lehto  

kalliot)  ovat puuttuneet  suurimmaksi osaksi. Tähän moreenipeit  
teen eheyteen  on ehkä vaikuttanut se. että korkeammat  osat aluetta 

eivät ole  olleet meren huuhtelun alaisina jääkauden  jälkeen. Näille  
moreenin peittämille  vaaramaille keskittyvät  kuusimetsäalueet. Sa  

man seikan yhteydessä  lienee myös. että päinvastoin  varsinkin  hieta  

1) Vrt. Cajanderin julkaisut, sekä E. Vainio: Kasvietonsuhteista 

Pohjois-iSuomen ja Venäjän-Karjalan rajaseuduilla. Akat. väitöskirja,  

Helsingissä 1878. 
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kankaat  ja karjut  niille luonteenomaisina mäntymetsineen  rajoittuvat  
alueeni alem'piin  osiin  aiheuttaen monin  paikoin)  jyrkkiä  rajoja  kuusi  

ja män,tyalueille.  

Jo pohjoissuomalaisten  metsien eteläsuomalaisista suuresti  poik  
keava ulkonäkö saattaa asettamaan kysymyksen:  mitkä  ovat  näille 
seuduille  ominaiset metsätyypit?  Metsäthän ovat melkein puistomai  

sia. harvoja, puut  niissä kitukasvuisempia,  ehkä juuri siksi  tiheä  
oksaisempia  kuin etelässä,  ja yleensä  ulottuu latvus lähelle tyveä.  

Hakkuiden jäliltä  näyttävät  oksat  ja hylkypuut  sekä  kann-ot  paljon  
kauemmin säilyvän lahoamatta kuin Etelä-lSuomessa.  

Jos vertailukohtia tutkitta vanamme olleen, alueen metsätyypeille  

etelämpää  haemme,  niin lienee sellaiset  sopivimmin  saatavissa Laa  

tokan-Karjalasta  samantapaisen  maiseman ja maantieteellisen aseman 

vuoksi. Täältä onkin Linkola esittänyt  tutkimuksissaan tyyppiku  
vauksia  

J), ja hänen mukaansa kasvaa  kuusta  Laatokan-Karjalassa:  
Vactinium-tyypillä,  huowokasvuisena,  hajallisena,  harvoin valta  

puuna. 

Myrtillus-tyypillä  kuusi  pääpuulajina,  usein puhtaina  metsiköinä.  

Oxalis-Myrtillus-tyypillä  kuusi vailtapuuna,  mutta seassa  lehti  

puita  ja mäntyä.  

Edelleen on kuusi  valtapuuna  sanikaislehdoissa,  ainakin  laihem  

missa,  tuoreissa lehtometsissä milloin niukkana sekapuuna  lehtipui  

den joukossa,  milloin pääpuulajina.  Sitävastoin kuivissa  lehtomet  

sissä  on kuusi  niukka ja kituva.  Myöskin  erilaiset  korpityypit  ovat 

täällä kuusen pääesiin<tymi spa ikkoja .  

Kangasmaista  on siis  mustikkatyyppi  kuuselle luonteenomainen. 

Jos vertaamme Kuusamossa vastaavassa  asemassa  olevaa  metsätyyp  

piä,  joka on Hylocomium-Myrtillus- tyypipi  (eli  paksusammaltyyppi)  
tähän etelä- ja keskisuomalaiseen mustikkatyyppiin,  havaitsemme, 

että se sangen luontevasti siitä  eroaa. Taulukko I numerot 2—lo 

esittävät  lajikokoomusta  ja runsautta HM-tyypi  Uä. Verrattaessa sitä  

Linkolan esittämiin  luetteloihin,  havaitsemme m.m. seuraavat eroa  

vaisuudet : 

//M-tyypiitä  puuttuvat,  tai ovat  harvinaisia sellaiset  M-tyypin  
kasvit  kuin:  Hylocomium  triquetrum,  Ptilium  crista Castrensis,  Cala  

magrostis  arundinacea, Majanthemum  bifolium ja Rubus saxatilis. 

Vähentymään  päin  ovat myöskin  Trientalis europaea ja Linnaea bo  

realis. Lisääntyneet  sitävastoin  ovat seuraavat lajit: Jungermannia  

K.  Linkola: Studien iiber den Eimfluee der  Kultur auf die Flora in 

den Q-egendein n-ördlich vom  Ladogasee, I,  Helsingfors  1916, s. 83—108. 
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lycopodioides,  Dicranum scoparium,  Hyloapmium  parietinum  ja H.  

splendens,  Aera flexuosa,  Lycopodium  annotinum (?),  Empetrum 

nigrum, Myrtillus nigra, M.  uliginosa, (Cornm suecica)  ja Juniperuis  
communis. 

On syytä  mainita, että tässä 011 pidetty  silmällä  vain  sellaisia 

lajeja., joiden  yleinen  maantieteellinen leveneminen ulottuu  kumman  

kin  tyypin  alueelle ja  joita  siis  ainakin  toisilla tyypeillä  lähistössäj  
kasvaa 1).  

Jos pidämme silmällä  HM-tyypiltä  puuttuvia  lajeja,  havaitsemme.,  

että me  ovat 1 tavattavissa  etupäässä  boniteetiltaan paremmilla  metsä  

tyypeillä  (vrt.  taulukko)  ja nähtävästi siis  vaateliaampiin  M-tyypin,  
lajeihin 1 kuuluvia. Sitävastoin  lisääntyneet  lajit  kuuluvat kaikkein;  
triviaalisimrpiin  metsäikasveihiinme,  ja saanee niiden lisääntyminen,  

selityksensä  ainakin suureksi  osaksi HM-tyypin  metsien jo  mainitusta' 
harvuudesta,  jonka vuoksi pintakasvillisuuden  kosteuden ja valon: 
saanti esim. on edullisempi.  Myöskin  muutamien HM-tyypin  varpu-'  

j'.en (mustikan  ja variksenmarjani)  runsas  hedelmien muodostaminen 

riippunee  jossain  määrin tästä metsien  harvuudesta. 
Kuitenkaan ei M- ja HM-tyypin  suhde toisiinsa ole  vielä tällä ver  

tailulla selvitetty.- Varsinkin  Puolangan  vaaroilta eteläänpäin  alka  

vat  kuusikot  edullisemmilla esiintymispaikoillaan  ilmeisesti  muuttua,  
tiheämnxiksi ja paremlpikasvuisiksi.  Aluskasvillisuus on niissä  —■' 

luultavasti varjostuksen  vuoksi hajanaisempaa,  mutta nähtävästi 
samalla vaateliaampaa.  (Vertaa  taulukko I  n:ot 40 ja  41 Puolangan  

pitäjästä;  33 ja 34 Risti  järveltä;  38 Jormiasjärveltäi;  32 ja 36 Rauta  

vaaran pitäjästä.) 1 Havaitsemme,  kuinka näissä metsissä  sammalista  
Ptilium  crista Castrensis  ja Hylocomium  triqmtruni  esiintyvät  ylei  

sinä ja jokseenkin  runsaina,  samoin edelleen samalla Majanthemmn  
hi  folium on yleinen,  lisääntymään  päin  myöskin  Trientalis europaea 

ja Linnaea borealis. Empetrum nigrum sitä  vastoin hakee aukko  

paikkoja  ja polkujen  reunoja,  ja on huomattavasti  niukempi  kuin  HM  

tyypillä;  puolan  ja mustikan runsaussuhde myös  hieman tasaantuu,  

ehkä kuitenkin  etupäässä  mustikan  vähenemisen vuoksi. Tyyppi  al  

kaa ilmeisesti  lähennellä mustikkatyyppiä.  Kuitenkin tavataan näi  

den tyyppien ohessa,  kuusimetsissä  epäsuotuisammissa  paikoissa   

varsinkin  harvametsäisillä vaarojen  lumentuhoalucilla vielä melkoi  

sen tyypillisiä  paksusammalikoita.  (Vertaa  taulukko I n:o 2-8 Sot  

Itse asiassa  on tyyppien  eroittelussa huomioon otettava myöskin  
eteläisten lajien häviäminen pohjoisempana,  samoinkuin pohjoisten  yleisty  
minen ija sijaan tulo. 
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kamosta,  30 Rautavaaralta,  20  Ristijärveltä.)  Eteläosissa  tutkimus  

aluetta on myöskin jo alkanut muodostua. 
Esimerkiksi  mainittakoon taulukon I n:o  42 Sotkamosta. 

Läheisesti BM-tyyppiin  kuusta kasvavana  metsätyyppinä  tutki  
musalueellamme liittyy  Empetrum-Myrtillus-  tyyppi.  Tyypillisim  

mässä muodossaan se ei kuitenkaan ole etupäässä  kuusimetsää kas  

vava.  metsätyyppi,  vaan on  sillä  mäntyä  runsaammin, joskin  kuusta  

on seassa. Tyyppi,  jonka  kasvillisuudesta  taulukko I  n:o  1 on esi  

merkkinä,  on jäkälärikkaampaa  kuin paksusammalikko.  Edelleen on 

sillä  variksenmarjaa  likipitäen  yhtä runsaasti kuin mustikkaa. Tau  
lukon tyyppi  esiintyi  tasaisella alavalla hietakankaalla mäntyalueen  

rajalla. Myöskin  moreenipeitteisillä  vaarojen etelärinteillä  paksu  
sammalikko saa täitä tyyppiä  muistuttavan luonteen. Kuitenkin on 

kuusi niillä aina  pääpuulajina.  

On tärkeätä  ottaa  huomioon, että hyvin  suuri  osa  kuusikankaita 

milteipä  kaikki  kuivemmat on kerran  tai useamminkin palanut  

tai poltettu. Useimmissa tapauksissa  on kuitenkin palosta  jo kulu  

nut lähes 100 vuotta  ja enemmän. Niinpä  ovatkinl erittäin tavallisia  

sellaiset  metsät, mitkä eivät ole saaneet häiriöittä muodostua. Tottu  

nut  silmä tuntee tavallisesti jo metsän ulkonäöistä (eri  puulajien  ikä-,  
runsaus-  ja  suuruussuhteista)  vanhemmatkin palometsät.  

Luonnollisesti myöskin  metsätyypin  ominainen kasvillisuus  on pa  

lojen  johdosta muuttunut. 'Taulukkoon I on otettu tyyppiselostuksia  
muutamista kaskimetsiköistä  (numerot  2'—9). Kun kuitenkin kas  

keaminen on ollut jo puolisen  sataa  vuotta kielletty,  tapaa  nuoria 

kaskiahoja  hyvin-  vähän. Ennen,  niin kertovat  paikkakuntalaiset,  

olivat  kaskenpolton  aika'na kaikki  vaarat savupilvien  peitossa,  sillä 

metsää poltti,  kuka eniten kerkesi.  Niinhän saatiin viljamaita  ja 

hyviä  laitumia karjalle
1). Niinpä  60—80 vuotisia  kaskimetsiä  onkin 

jo verrattain runsaasti. Metsän muodostaa kuusikkoalueilla niissä  

etupäässä  koivu joskus  on mäntyä  enemmän  tai vähemmän run  

saasti  seassa, kuusi ehkä  aina alispuuna.  Pintakasvillisuudessa  on 

sammalpeite  vielä ohutta ja jätteitä  kulttuurin  tuomista kasvilajeista  

on säilyneinä.  Muutenkin tyyppi  on ruohorikasta ja eroaa niin EM  

tyypistä,  mihin sen  lähinnä saattaisi sekoittaa.  

1 ) Muutamia kertoja  on  tavattu  näissä metsissä aivan äskeisiäkin jäl  

kiä poltoista, jotka lienevät olleet tarkoitettuja heinänkasvun parantami  
seksi näissä. 
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Kuten ilmenee seuraavasta pienestä  taulukosta,  johon  on asetettu 

verrattaviksi  kaskettu ja katkeamaton vierus samasta metsiköstä,  
aiheutuu kaskeamisesta  joltistakin  pintakasvillisuuden  rikastumista.  

Karakteristisia  palomsuosijoita  ovat mainittujen  männyn  ja  koivun  

ohessa m.m.  Lycopodium  complanatum, Orchis  maculatm (joks.  harv.).  

Epilobium angustifolium,  Trientalis europaea, Euphrasia  officinalis,  

Antennaria dioeca,  Calluna vulgaris. täällä on lisäksi  paloa  

suosivina tavattu m.m. lajit:  Agrostis vulgaris, Agrostis  borealis,  

Festuca  ovina,  Carex Persoonii (joks.  yi.), Rumex  acetosella,  Stella  
ria alpestris,  Bubus idaeus

, Cirsinm arvense, Carduus eris  pits, Ta  

raxacum  officinale  ja Pilosella.)  

Sein  äs  a  mim alpe ite ja mustikanvarvutko,  usein myös variksen  

marja. taas ilmeisesti  antavat  tilaa jäkälille  ja kanervikolle (sekä  

Kasvilaji I II III 

Lvcopodium  annotinura  2 1 1 1-2  2 

» clavatum  — — 1 1 — 2 

» complanatum  — 
1 

— 
2 

— 
2 

Aera tiexuosa   5 6 3 4 5 3 

Luzula  pilosa  3 5 1 1 — — 

Orchis maculatus   — 1 — — 
— 

— 

|  Epilobium  angustifolium   — 2 — — — 1 

Trientalis  europsea   — 5 — 
— — 1-2 

Euphrasia  officinalis   — 3—4 — — — — 

Melampyrum sp   3 6 2 2 2 — 

Solidago  virga aurea  3 5 — 3 — — 

Antennaria dioeca   
— 

1 — 1—2 — 2 

Archieracium   — 1 — 1 — 1+ 

Empetrum nigrum  6 2 5 3 (—5) 4 + 

Myrtillus nigra  7  6 6 5 7 4—5 

» uliginosa   1 0 — 1 — 2 

• Vaccinium vitis idsea   5 5 2 3 4 5 

Calluna vulgaris   — 1 1 — 4 — 
4 

I. Kuusamo,  Hanigasvaara,  
II. Posio.  Mursuin-aiho,  

III. „ , Syrjäsuon aho. 
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juovikalle?) 1 ). Kuitenkin jo kuusen ensi  maisen ikäpolveni  aikana 

(noin  200 vuodessa)  tyyppi  palautuu  .paksusammalikoksi,  koivu al  
kaa  lahota, samoin käy  mänty  omituisen)  harvalatvuksiseksi  ja kuo  
lee.  Kuvaavana piirteenä  olkoon, mainittu, että monet metsäalueet, 

missä  kuusi  jo on täydelleen  ipalautunut,  ja joiden pintakasvillisuus  
ei poikkea  paksusaimmalikosta,  ovat vielä ~l ehtoja" nimeltään,  muis  

tona kaskikoivikoistaan.  Koivikot  ovat  taas ~a
hoja",  ja oikeita  ahoja,  

kuten sanottu,  ei  nykyään  enää  sanottavasti  ole.  

Kaskimetsissä  ilmenevä kehityskulku  merkitsee epäilemättä  var  
sinkin  n.s.  vaateliaiden kasvilajien  kasvuedellytysten  huononemista. 

Sammalpeitteen  ja kangasturpeen  kasvaessa  paksuutta  tulevat kas  

vit  eristetyiksi  ravintorikkaan  mineraalimaan yhteydestä  ja varsiin  

kin  siemenestä lisääntyminen  estyy lukuunottamatta sellaisia  la  

jeja kuin esim. puolisaprofyytit  Melampyrum-lajit,  jotka kyllä  uu  

distuivat  vuosittain sammalikoissa  siemenestä  sangen helposti.  
Tämä kaskeamisen jälkeen  havaittava metsäkasvillisuuden  kehi  

tys saattaa olla pienoiskuva  myöskin  metsämaittemme kasvillisuu  

den yleisestä,  kehityksestä  laajoilla  alueilla. Paitsi  sitä.  että kankaat  

pintakerrosten  läpi  valuvan sadeveden huuhtelun vaikutuksesta laih  
tuvat,  muodostuu varsinkin näissä maamme pohjoisosissa,  missä la  
hoaminenl on  hidasta, kaikkialle,  missä  kasveja  kasvaa,  niiden karik  
keista maan pintaan  vähitellen eristävä  turvekerros,  joka  yhä  paksu  

nee niin kauan kuin vaatimattominkin kasvillisuus  sillä  elää. Niinpä  

ovatkin ikivanhat naavoittuneet kuusimetsät kasvillisuudeltaan erit  

täin köyhiä,  nähtävästi yhä enemmän jäkälää  kasvavia,  puhumatta  

kaan siitä,  että yhä  paksuneva  ja pääasiassa  yhä  vaatimattomampaa  

kasvillisuutta  elättämään kykenevä  suoturve peittää  laajoja  aloja,  

jotka ainakin kosteussuhteiltaan ovat olleet alkuaan edullisimpia  2 ). 
Jonkun verran muutoksia paksusammalikon  tyyppikasvillisuu  

teen aiheutuu myöskin  metsähakkuista ja porokaskeamisista  näillä 

alueilla. Pääasiassa  esiintyy  tämä heinä- ja ruohokasvillisuuden ke  

hityksen  vilkastumisena. Niinpä esim.  Aera fleximsa, horsmia (Epi  
lobium angustifolium)  ja eteläosissa  aluetta va.ttupensas  1. vaarain 

x ) Sammal- ja jäkäläkasvillisuuden muutoksista verrattakoon taulu  
kon, I n:  oi  ta  2—9 n:  öihin 14—i!9. 

2
) Tässä tarkoittamallamme kehityskululla  vaateliaampien  kasvilajien  

esiintymisedellytysten  tuhoojana on luonnollisesti ollut myöskin suuri 
kasvistonhistoriallinen merkitys, jolle meillä tuskin on tarpeeksi suurta  

merkityistä annettu usein muistetun ilmastonhuononemishypoteesin rin  
nalla. 
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1971 21 
2 

(Rub  us  idneus)  näyttävät  suosivan hakkuualoja.' Yaarain on harvinai  

nen  kasvi  Kuusamon metsissä,  mutta tulee etelämpänä  yleiseksi  vaara  
kasviksi.  Jo  Latvakouvan vaaran kalkkirikkaalla  osaksi  aukeaksi  ha  

katulla  rinteellä Taivalkosken pitäjässä  tavataan jokseenkin  laajoja  

vaarainpensaikkoja,  mutta yleisenä  sitä  on vasta etelämpänä,  esim.  

Paljakan  vaaralla Puolangan  pitäjän eteläosassa rehevissä  n. 6  v.  sit  

ten hakatuissa korpimaisissa  kuusikoissa,  ollen, asukkaiden kertoman 

mukaan,  hävinnyt nopeasti  toisilta  kasvupaikoiltaan,  jollaisia  olivat  
olleet  palo-  ja hakkuualat tällä vaaralla x ).  

Esimerkkinä,  olkoon mainittu seuraava kasvillisuusluettelo  5—6 

vuotta sitten  kaadetusta t ukki  metsästä Puolangan  Paljakan  vaaralta 

lumituhoalueelta: 

kerrattaessa  tyyppiä  alkuperäisenä  säilyneeseen  ympäristöön  saat  

toi huomata varsinkin maassa  makaavien tukinlatvojen  ympärille  

ilmestyneen  Epilobium  ungustifoliumin  sekä Aera flexuosan  runsau  

den huomattavasti kasvaneen. Muuten kasvillisuus  on  hyvin  vähän 

muuttunut. 

Korkeampien  vaarojen  ja tunturien lakiosissa  harvenee paksusam  

malikom metsä yhä.  On  mielenkiintoista  todeta,  kuinka metsän har  
ventuessa puiden  väliköihin paksusammaltyypin  pintakasvustoon  tu  

lee aukkoja,  kunnes  paksusaminalikon  tyyppikasvillisuus  enää viihtyy  

vain puiden  alla välialueiden saadessa  tunturipaljakoiden  kasvilli  

suutta •muistuttavan kasvillisuuden,  missä sammalpeite  on ohutta, 

jäkäliä  enemmän, mustikanvarvukko  niukempi. Sensijaan  on esim.  

juovikkaa  ja kanervaa runsaammin. Käyttää siksi  luultavalta,  että 

*) Ohimennen huomautettakoon samantapaisesta ilmiöstä Etelä-Suo  

messa  Sippolan pitäjässä. Noin 25—130 v. sitten raivonnut myrsky  kaatoi 
Karhukorvessa Ruotilan kylän  alueella kuusikorpea,  johon ilmestyi tavat  

tomani  runsas vattupensaikko, joka tuotti hevoskuormittain hedelmiä. Nyt  

temmin  on korpi kasvanut  umpeen  ja vattupensaikko melkein täydellisesti  

hävinnyt.  

Cladina  4 

1—2 

Aera flexuosa  6—7 

3 Ba-eomyces  s>p   Luzula piiosa   

Peltidea apthosa   1 Epilofoium  angustifolium  .1—3 

Nephroma arcticum 
....

 1—2 Solidago  virga aurea 
..
 2—3 

Hylocomium parietinum  6 Myrtillus nigra   o—6 

Di  cranium soopa ri  um .  .  5—8 „ uliginosa .... 1—2 

„
 tinidulatum .  .

 2 Vaccinium vi ti  s idaea 
..
 4—5 



10 

myöskin  kuusella itsellään luonteenomaisen varjostuksen,  karikkei  

denpa j. n. e. kautta on  sangen huomattava merkitys  tyypillisen  paksu  

sammaltyypin  pintakasvillisuuden  esiintymisedellytysten  muodostu  

misessa. Missä  vaarat rajoittuvat  sopivan  korkuisiksi,  saattavat nämä 

harvat,  tavallisesti  runsaasti koivunsekaiset  lakimetsät  levitä  laajoille  
kin  alueille ja  ansaitsisivat  siksi  mahdollisesti tulla  erikoisena m«!tsä  

tyyppinä  mainituiksi.  
Esimerkkinä  tällaisesta laki  metsätyypistä  mainittakoon Kumpu  

vien selällä esiintyvä  laaja alue. Metsä on vanhaa kuusimetsää,  

seassa  runsaanlaisesti koivua,  myöskin  pihlajaa.  

Puiden alla kasvoi:  

Myöskin  Majanthemumin  ja Trientaliksen on havaittu mieluum  

min viihtyvän  väliköissä (Taivalkosken  Jaskamovaaralla),  kun taas  

Melampyrum  silvaticum samassa  paikassa  hakeutui puiden  alle ke  

hittyneille sammalikoille.  

Paremmin kuin  muut  puulajit  näyttävät  pensasmaiset  koivumuodot 

säilyvän  tuhoisilta lumenmurroilta ja muulta olosuhteiden ankaruu  

delta vaarojen lakiosissa.  Siksi  muodostaakin korkeimmilla  vaaroilla 

ja tuntureilla paikoin  koivu  n.s.  koivuvyöhykkeen  väliasteeksi  met  

sälle  ja tunturipaljakolle.  (Myöskin  mäntyä  niäyttää  'puuraja-alueilla  

olevan runsaammin kuin alempien  rinteenosien paksusamtoalikoilla.)  

Jonkunlaisen käsityksen  tunturipaljakoiden  tavallisemmista kasvi  

lajeista  saa taulukon I n:oista  43—46. Kosteus-,,  ravinto-,  ekspositio  

yjm.  suhteiden mukaisesti  esiintyy  niillä  suuri joukko  kasvu  st o  tyyp  

pejä. joihin  tässä ei ole tarpeellista,  syventyä.  Myöskin  huomattavan 

Jurngermannia  lycopodioides  6 Lycapodium annotinium 2  

Hylocomium  parietinum ..  6  Cornus suecica   3—4 

,, proliferum .  .  7 Linnaea borealis   2  

Ptilium  crista  Castreniäis  
.
 

.
 5 Mvrtillus nigra   6—7  

Aera flexuosa  3 Emipetrum nigrum  ....
 5—6  

Välipaikoissa  kasvoi:  

Cladina spp   4 Aera flexuosa  
..

 7 

4 K  m  petru  m niio-rum   ..

 5 

Cetraria islandica   2 Mvrtillus  nifra   
..

 6 

Brvum  sp   ,H uliginosa 
....

 . . 2 

Dicraniini  scoparium   3 Calluna vulgaris   . 
.

 1  

Polytrichum  juniperinum .  .  6 
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paksun  turvekerroksen muodostamia soita  esiintyy  näillä tuntureilla. 
Kuten kasviluettelostakin  ilmenee, saavat tuntureilla monet sellaiset  

kasvilajit  jalansijaa,  jotka  eivät niinkään hyvin  paksusammalikoilla  

viihdy mahdollisesti etupäässä  paksusammalikon  sammalpeitteen  

tuuheuden ja  puiden  varjostuksen  vuoksi. Sellaisiin lukisin  esim.  seu  

raavat:  Festuca  ovina, Carex Persoonii,  Trientalis europaea, Ledum 

palustre,  Myrtillus  uliginosa,  Calluna  vulgaris  y.m. Monet näistä 

esiintyvät  samalla palometsiä  suosivina lajeina,  jopa jotkut  muilla  

kin  kulttuurikasvupaikoilla  
1 ). 

Kun vesijuotteja  ja puroja  esiintyy  vaarojen rinteillä,  muodostuu 

varsinkin  kalkkipitoisten  vaarojen  rinteille  näiden vaiheille reheväm  

pää  kasvillisuutta,  lehtomaisia metsätyyppejä.  Kuitenkin ne  ovat 
vain harvoin soistumiselta säilyneet.  Muutamissa tapauksissa  on kas  
villisuus kuitenkin  saattanut olla:  odottamattoman upeata.  

.Väliin näyttää  jo Cornus suecica mieluummin viihtyvän  kosteissa  

karhunsammalikoissa kuin ympäröivällä  paksusammalikolla  ilman 

että sen seurassa  esiintyisi  toisia  uusia lajeja  merkkinä edullisem  
mista ravintosuh  teista. (Yrt.  esim.  taulukko I n:ot 23—2€.) Huo  

mattavamman ravintorikkauden  ensimiäisiä  ilmaisijoita  ovat Geranium 

silvaticum  ja Phegopteris  dryopteris.  Luultavasti  osaksi  metsien har  

vuudesta johtunee näittenkin ruohokasvien runsaus  pohjoissuoma  

laisissa  metsissä. Norrlinin  asteikossa  on sitä  usein merkittävä  6'—7. 

Paikoin,  vaatimattomammissa tapauksissa,  saattavat  nämä ruohot, 
tai toinen niistä,  esiintyä  miltei  yksinomaisina  rehevyyden  merkkeinä,  

muun kasvillisuuden  ollessa jokseenkin tyypillistä  paksusammalik  
koa.  (esim.  taulukko I  n:o 31). Tavallisesti  liittyy  niihin kuitenkin  

joukko  enemmän tai vähemmän vaateliaita kasvilajeja,  joista  tavalli  

simpia ovat: Melica  nutans,  Carex  sparsiflora,  Selagimetla  selaginoides,  

Equisetum-lajeja,  Majanthemum  bifolium,  Orchis  maculatus,  Coeloglo  

mm viridk, Rubus satfatilis,  Angelica  Isilvestris
,
 Citsiwm  heterophyl  

lum, Crepis  paludosa,  Saussurea alpitia  y.m. Näistä alueista, joilla  

vielä sammalilla ja varpukasveilla  on huomattava sija.  saatetaan 

1
) Huomautettakoon, että paitsi  Carex Persoonilta tässä mainittaviksi 

tulleista kasvilajeista  on useita muitakin, jotka  miltei kokonaan puuttuvat 
kangasmetsistä,  mutta tavataan  tuiwturipailjaikoiila ja sein ohessa alempana 

lehdoissa, rannoilla ja kulttuurikasvupaikoilla.  Tällaisiin lajeihin lukisin: 
Phleum alpinum. Agrostis  borealis,  Ranunculus acer, Alchemilla glomeru  

lans, Taraxacum j.n.e. Ilmiön yleisyyteen  nähden on huomautettava, että 
Lapin alankojen ja alpinisen alueen olosuhteiden eroavaisuus ei ole lähes  
kään niin huomattava ikuin  jossain eteläisemmissä vuoristoissa. Monet 

KeskinEuropan alpiniset  lajit  kasvavat  Lapissa metsäalueella. 
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eroittaa erilleen rehevimmät  lehdot,  joissa, äimäkin aloittain,  sammal 

on niukkaa ja keinä- ja ruokolajirikkaus l  huomattavan suuri. Nämä 
lehdot ovat luettavat  Cajanderin  Gerrfmwm-le»htoi.hin. Eräs  sangen 
rehevä Geranium-lehto tavattiin Kuusamosta Pohjois-Suolavaaran  

itäipäästä  Suiningin  ja Rukajärven  väliltä. Lehtoalue oli jokseenkin  
kosteata  rinnettä ja oli levinnyt  laajalle  alueelle. Kuten  taulukosta 
JI n:o 1 ilmenee, oni täällä kasvanut  runsaasti  myöskin  pensaita,  jou  

kossa  vaateliaisuudeltaan huomattavimpia,  kuten Almce incami,  Pru  

nus  padios,  Daphne  ja liibes rubrum. Varpu-  ja sammalkasvillisuus  

on niukka,  suurilta aloilta -puuttuva. Sammalien joukossa  Hyloco  

niiutn triquetrum, ja Mwmm-lajit  ovat  tärkeimmät,  heinistä komeat 
Milium effusum ja Triticum caninum silmäänpistäviä,  vaateliaita 

niinikään useat ruohot. 

Kaikenkaikkiaan on olemassa joltistakin  vaihtelua näiden lehto  
metsien kasvillisuudessa  varsinkin  'harvinaisempiin  lajeihin  nähden, 

eikä näiden metsien vähäluikuisuuden takia ole ehkä syytä pyrkiä  
niitä perin,  vähäpätöisiin l ryhmiini  jaottelemaan. Kuitenkin  on näyt  

tänyt esiintyvän  eräs  lehtokasvi  laji,  joka vaateliainnpiin  kuuluen sekä  

rajoittuen  miltei  yksinomaan  ylempiin  enemmän  tai vähemmän har  
vametsäisiin vaaranrinteihin,  näyttäisi  sopivan  karakterisoimaan  yhtä  

näille alueille ominaista lehtotyyppiä,  jonka  kasvillisuus  muuten ei 

kyllä  suuresti mainitusta  Oeranium-1  eh t»tvypistä  poikkea.  Tarkoi  

tettu laji on tunturien sinivalvatti,  Mtdgedium  alpin/um (tunturi  

ohdake paikkakunnalla.). Taulukkoon II m:ot 11—20 on merkitty  

muistiinpanoja  näistä metsistä,  joista eteläisimmät ovat  tavatut Puo  

langalla  (m.m. Siikavaaralla).  Puukas'veista  ovat kuusi  ja koivu  tär  
keimmät, pihlaja  on  joukossa  hajapuuna. Pensaista  Daphne  ja Bibes 

rubrum ova.t  sangen tavallisia,  ruohoista kiinnittää  ennen muita huo  

miota upea Mulgedium  alpinum,  joka syksypuoleen  kukkiessaan  ulot  
tuu miestä rintaan asti. Edelleen ovat  tavallisia niissä  Phepopteris  

dryopteris,  muutamat Equisetu/m-lajit.  TJlnmria pentapetclita,  Geum!  
rivale,  Geranium silvaticum,  Epilobium  angustifoliurn,  Cornus sne  

cica,  Cirsium  heterophyllum,  Saussurea alpina,  Solidago  virga aurea. 

Crepis  paludosa  y.m.„ heinistä  ovat Milium effusum,  Calamagrostis  

arundinacea ja Melica nutans tavallisen A  era flexuosan  ohella tär  

keimmät. •' i  

Myöskin  runsaan  sanikaiskaavillisuudlen leimaamia sanikaislehtoja  

on alueella) esiintynyt,  varsinkin eteläosissa. Tosin joi Phegopteris  

dryopteris-rikkaita  tyyppejä  (kts.  taulukko II n:ot  6.  7 ja 9)  saatje't  
taniee pitää  tavaillaan tähäin ryhmään  kuuluvina. Muutamissa sitä  
vastoin on suurempikasvuisiakin  sanikaislajeja.  Niinpä  esim. Oulanka  
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joen, laaksossa  joen rantamilla on tulvarannoilla paiikotellen  reheviä 

korpimaisia  ryteikköjä,  joissa  reheväkasvuinen mättäitä muodostava 

Onoclea struthiopteris  on valtakasvina (taulukko  II  n:o  5). Paiko  
tellen verhoaa maan taaja  Athyrium crenatum-k&sYVLsto. Paitsi  Ou  

lankäjoen  laaksossa  on näätä Athyrium  crewa£it»i-rikkaita  lehtoja ta  

vattu hyvin  rehevinä myöskin  purolaaksoissa  Juuman ja Petäjäpuron  

välillä ('taulukko  II  n:o 4) sekä myöskin Pöpönjvaianam  läinsilai.teella 
Kuusamossa. Kaikki  nämä paikat  ovat  kalkkirikfcailla  alueilla.  

Kuten luettelosta taulu II  n:ot 2—7 selviää,  tavataan näissä leh  

doissa pääasiassa  samoja  kasvilajeja!  kuin edlellä selostetuissa  lehto  

tyypeissäkin.  
Tutkimusalueen eteläosissa alkavat Athyrium  filix femina  sekä 

varsinkin  Volystichum  spinulosum  olla  yleisempinä  mletsä,kasveina ja 

muodostaa s'anikaislehtoja,  jotka k  Tiilienkin  miltei poikkeuksetta  ovat  

melkoisen soistun  e  itia, ja kuuluvat siksi  oikeammin korpityyppeihin.  

M  .m. Paljakalla  ja Älätoteen  kuusimietsäkoTtvissai  J  ormasjärven  peräin 
eteläosissa on niitä esiintynyt.  Esimerkkinä  näistä on taulukon II 

n:o 2il Jormasjärveltä.  Metsä oli vanhaa,  harvanlaista kuusimetsää 

loivalla  länsirinteellä,  puista  10 % lumenmurtoisiia. 
Lähimmillä reunustoillaan muuttuu tämä sanikaiskorpi  mustikka  

in  uuirainkor vaksi . 

Toinen esimerkki  Paljakalta:  taulukko II  n:o 22.  

Kosteammissa  osissaan  rajoittuu  täimä Uimaria  pentapetalaa,  Geum 

rivalea ja Crepis  paludosaa  runsaasti  kasvavaan  ruohokorpieen.  

Myös  rehevän Siikavaaran rinteillä  on sanikaiskorpia  tavattavissa.  

Esimerkiksi  taulukko II  n:o 10. 

Alueelle karakteristisina  ansaitsevat  tässä yhteyidlessä  ehkä tulla 
mainituiksi  n.s.  lepikköniityt,  joita etenkin Ristijärven  ja Sotkamon 

kuusimetsäJa.luei  lia on nähtävissä runsaasti reheväönmillä rinteillä.  

Ne ovat  entisiä kaskiahoja,  joilla  harmaaleppä  (Alnus incana) on 

päässyt  valtaan. (Pohjoisemmissa  osissa  on harmaaleppä  esiintynyt  

vain haifvi  naisena rehevissä ojanteissa  ja» järvien  rantaviivassa siellä  

täällä mäillä seuduito 'sie  on yleinen,  paikoin  m.im. muotokasvina 
maanteiden reunoilla.) Paikkakuntalaisten  kokemusten mukaan edis  

tää leppä  heinänkasvua,  ja siksi  kaskiaholta hakataan pois ja  polte  

taan muut puut  paitsi  leppä  ja huonommilla koivu,  joita jätetään  n.  

3—'6 m päähän  toisistaan kasvamaan. Nämä lepikköniityt  ovat ol  

leet tavallisesti  parhaita  metsätyyppejä,  mitä niiden kasviston  vaate  

liaat lajit  todistavat.  

Sanigen  tyypillinen  on esim.  seuraavanlainen kasvillisuus,  joka  on 

merkitty  muistiin  Saukkovaartan pohjoisrinteeltä  Risti  järveltä: 
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Leppää (noin  5 m  korkeat)  välit  2—5 m. joukossa  jonkun ver  

ran  myöskin  koivua.. Kuusesta vain kantojla  jälellä.  

Sammalista havaittiin:  

Heinää: 

Ruohoja : 

iVlarvuista  ja pensaista:  

Alimmassa rinteen  osassa  oleva niityn  osa  on  ollut  korpea.  Pai  

kotellen on sitä vastaavissa  osissa pajupensaikkoa.  

Nardus strictan  voittaessa alaa ja ylivallan  niityllä,  mikä  välhi  

tiellen jokseenkin  säännöllisesti kuuluu tapahtuvan,  tulee niitty vähä  

arvoiseksi.  

Toisena  esimerkkinä  tulkoon mainituksi  seuraava Puolangan ja 

Ristijärven  rajamailla  nähty  ltepikköniitty,  joka ilmeisesti on ollut 

edellistä rehevämpi  ja  melkoisien vanha.  

Sphagnum  squarrosum  Hylocomium  proliferum 

Aulacomnium palustre  
„ plarieti'num  

Polytrichum  commune triquetrum  

Na.rdus stricta  Calamagrostis  phragrnitoidfeä  

Melica nutans Carex  spa  rsi  flora 

Aera il  ex  u  osa  Luzula pilosa 

„ caespitosa  

Selaginella  Geranium silvaticum  

Pliegopteris  dryopteris  Angelica silvestris  

Polystichum  spinulosum  Linnaea borealis 

Majanthemum bifolium Solidago  virga aurea 
Rubuis saxatdlis'  Cirsium  palustre  

laroticus  hieteFophyllum  
Archieraoium 

M  yrtill us nigra  J unri peru.s communis 

,,
 uligin'osla  Sorbus aucuparia  

Vaccinium vitis  idaea (mät- 

täissä runs.)  
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Plaitsi tavallisia mletosäsamraralia hieman esiintyi  .kasvipeitteessä  

miltei1  vain heiniä ja ruohoja,  kutien l :  

Myöskin  viereisessä metsässä oli  Oxalis acetosellaa melkoisen run  

saasti. Leppä  oli niityllä  yksinomaisena  puulajina  2—l  m välimat  

kojen  päässä,  ollen n.  6  m korkeata. 

Kolma.ntena esimerkkinä  saa.ko.on vielä sijiantea  eräs  nähtävästi 
tekeillä ollut lepikköniitty  Sotkamosta. Siinä havaittiin  joku vuosi  

sitten hakattuja hoikan  Haisten  kuusten ja koivujen  klantloja,  jioku  

männyn  taimi  ja katajapensas.  Leppiä.,  joukossa  aika.  paksujakin,  

runsaasti  jätettyinä  kasvamaan. Risukasoista toisia poltettu,  jälellä  
olevissa  vaarainta runsaasti. Mättäissä  puolaa,  mustikkaa  y.m. kan  

gaskasveja.  Paikotellen karhu  n  s  amm  ai  laikkuja. Heinistä on Aera 

flexuosa  huomattavin, myös Luzula pilosaa  runsaasti (4),  Agrostis  

vulgaris  I—<2. Carex globularis  1. edelleen Trientalis  europaea, Soli  

dago ja Archieracium. Calluna vulgarista  muutamia; pieniä  länt  

tejä. Mitään rehevämmän maan kasveja  ei ole.  

Lepikköniityt  edustanevat siis  ..metamorfosoituja" Myrtillus-, 

Oxalis-Myrtillus-  ja ehkä osittain  Oxalis-tyyppiä.  osittain  huonompia  
kin  tyyppejä.  Tavallista on myös,  että niittyä  on jatklefctu  rinteen 

alla olevaa korpea  raivaamalla., joka korpi  ei ole nähtävästi  kaskena  

ollut.  

Kuten  odottaa sopiikin,  ovat kaikenlaiset  kuusimetsän soistumis  

asteet,  jollaisia ovat  etupäässä  korvet, sangen  tavallisia  kuusimetsä  

alueilla. Jopa  ne saatttavat  tasaisemmilla ja alavammilla mailla., ku  

ten esim.  Alakitkan ja Maaninkajoen  välillä  tai Kostonjärven  länsi  

puolella  allia  suorastaan vallitsevia  metsäisten kasvustotyyppiten  jo-u  
-kos'sa..  

Paksusammaltyypistä:  tavataan eri pitkälle  ehtineitä soistumis  

astieita.. jotka muodlostarvat väliasteita korpiin.  Cajander  on  eroittanut 

lievästi soistuneen pdksusammaltyypin,  jossa  etupäässä  karhunsam  

malen runsaus «soittaa alkanutta soistumista.  Paikoilla, missä alavat 

maat ovat yleisiä,  saattavat nämä tuuheat sammalikot levitä melkoi  

sen  laajoja  aloja, .peittäviksi,  joskaan  ei tyyppiä  tutkimusalueella  

Aera flexuiosa Polygonum  viviparum  (p.)  

aaespitasa  B/a  n u neu  1  us aoer  

A|g<rostis  /vulgaris  Rub us  arcticus  

Majanthlemum  bifolium< (5—6) saxatilis  

Rumex acietoella (cop.)  Oxalis  acetosella (7)  

Solidago  virga  au  rea.  
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yleensä  hiuomattavammin  runsaasti liene,  nähtävästi miaan rintehik  

kyyden  vuoksi.  

Taulukon I  n:ot 24,  47 ja 48 esittävät  muutamia muistiinpanoja  

lievästi  soistuneesta paksus'ammial tyypistä.  

Samantapaisista,  kuitenkin  vähän pitemmälle  menneistä paksusam  

mjalkankaiden  ensimäisistä soistumisasteista  tarjoavat  esimerkkejä  

edielleen taulukon 111 n:ot I—3. 

iKuten jo näistälkin esimerkeistä havaitaan,  tavataan soistuvilla  

kuusikkokankailla  Carex globularista.  Monessa tapauksessa  on sitä  

suorastaan lieimakasvina pidtettävä.  Jotakuinkin säännöllisesti muo  

dostaa sen karakterisoima korpityyppi  vöitä soiden ympäristöille,  

esiintyen  »varsinkin  känneillä,  lahoavilla puiden rungoilla  Ja mät  

täillä. Väliin saattaa tämän saran muodostamista kasvustojuovista  

nähdä,  missä,  kaatunut puu on ollut  vielä kauan sen  jälkeen, kun  puu 

on huomaamattomiin lahonnut. Sangen  yleisieen  ilmestyy niäjihin  kor  

piin  myös  suomuurainta (Rubus  chamaemorus)  enemmän tai  vähem  

män runsaasti  sekaan. Nämä kiorvet  ovat luettavat Cajanderin  kan  

gaskorviin  ja muurainkorpim.  Varsinkin muurainkorvissa on rahka  

turve nähtävästi vahvempi kuin edellisissä  tyypeissä.  Esimerkkejä  
niistä esittävät  taulukon 111 n:ot  4 ja 5. 

Milloin  kosteus  on suurempi,  tulee t.yyppikasvien  joukkoon  myös  

mietsä- ja suokortetta. Esimerkkinä  näistä kortekorvista  on taulukon 

111 n :io 8. 

Jos vesi korvessa  on enemmän virtailevaa laadultaan,  esiintyy  

kasvillisuus  rehevämpänä  ja  osaksi  uusia lajeja  käsittävänä. Niin 

muodostuvat  ruohokorvet. Vaatimattomimpiin  kuuluvia  ja samalla 
erittäin  tavallisia  ovat tutkimusaluieella olleet  Calaniagrostis  phragmi  

toideksen  ja Uimaria pentapetalan  leimaamat  tavallisesti  purojen  var  

silla  tavattavat korvet. Ne ovat usein vain kapeita  juonteita  purojen  

rannoilla. Paikotellen kuitenkin (kuten  esi'm.  Koston  järven länsi  

puolella)  alavissa puronvarsissa  ne voivat  levitä  parikin  sataa as  

kelta leveiksi. Muutamissa tapauksissa  ne pensasrikkaina  kuulune  

vat Cajanderin  pajuvii  t a  k  or piin. Tyypillisiä  pajuviitakorpia  esiintyi  

alueella kuitenkin niukiasti.  

Paikotellen,  kuten tauluklon II  nooista 23—28 selviää, saattavat tä  

m'antapaiset puronvarsiruohik'ot  ja pensaikot  olla.  vaateliaampiakin  

kasvilajeja  käisittäviä.  Varsinkin Baldingera  antndinacea,  joskus  
Hierochloe odorata  on  niissä tavattu. Ruoholajien  joukossa ovat  Geum 

rivale,  Crepis  paludosa,  Cirsium  heteropliyllum  sekä Viola epipsila  ja 
Galium uliginosum  y.m. tällaisten korpityyppien  kasveja.  Pensaiden 

joukossa  esiintyvät  alueen harvinaisuudet: tuomi,  punaherukka,  nä  

siä  sekä  harmaaleppä,  lukuunottamatta useita pajulajeja.  



17 

1971 21 
3 

Harvoin sitävastoin  on tyypillisiä  ku  r  j  enka ui  am  ät  täi  den leimaa  
mia nuijaviitakorpia  tavattu, oikeastaan vain mainitun Vatisuon reu  

naa sivuuttavan puron rannoilla lähderikkaalla paikalla. Muut esiin  

tyneet  tapaukset  (tärkeimmät muistin  mukaan Pyhäjärven  ja Nissin  

jiirven  välisten puirojen  varsilla  Kuusamossa)  ovat lolleet alavilla  enem  

män tai vähemmän tasaisilla,  mömtymietsäal ue.il la. (Yrt. kartta  kuusi  
metsäialueista Heikinheimon alussa mainitussa tutkimuksessa.)  

Kuten edellä on huomautettu,  saatetaan useat alueella tavattavat, 

lehtotyypit  (ehklä  kaikkikin)  lukea lehtokorpiin.  Varsin selvä on 
niinikään sanikaisia  runsaasti kasvavien  metsätyyppien  korpiluonne.  

Alueen pohjois-osissa  .ovat etupäässä  vain Phegopteris-lajit  esiinty  

neet tavallisina  metsäkasveina. Täydellä-  syyllä  onkin Cajander  enoit  

tanut kangasmetsien  yhteydessä  käsitellyn  Phegopteris-Myrtillus  

tyypin,  jota voitanee pitää Bohjois-Suomelle luonteenomaisena ja 

käytäninöllisestikin  tärkeänä varsinkin kuusi me  tsäaluei 11 a. Eteläm  

pänä alkavat kuitenkin myös suure  mpikasvuiset  sanikaisla.jim'me  

Athyrium filix femina ja. Polystichum  spinulosum  muodostaa 

lihavilla,  sopivan  kosteilla  paikoilla  .-anikaiskorpiä.  Niistä  esimerk  

kejä  tarjao taulukon II  n:ot  21,  22.  

Suotyyppejä,  joita  on  pidettävä  korpien  ja .puuttomien  soiden väli  

asteina..  Cajanderin  nevakorpia,  on alueelle esiintynyt  erittäin  ylei  

sesti. Niille  Iteimlaa-antava on hyvin  harva kitukasvuinen  kuusi  

metsä;  usein niillä on koivuakin. Taulukon 111 n:ot 10—13 tarjoa  

vat esimerkkejä  tällaisista tyypeistä.  Kuten esimerkiksi  nume  

rosta 11 selviää,  saattaa niillä kasvillisuus  olla leton luontoinen 

useassa  tapauksessa.  Luultavaa on, että muutamat  'puuttomien  suo  

tyyppien  yhteydessä  jälempänä  mainittavat jängät,  sekä  geneettisesti  

että kasvillisuussuhteiltaan  liittyvät  lähinnä näihin nevakorpiin.  

Päinvastoin kuin korvet,  eivät  rämeet näytä  olevan kuusimtetsä  

alueille niin luonteenomaisia kuin monille muille seuduille maas  

samme. Varsinkin suopursurämeitä  esiintyy  vain  m'uuitamissa koh  

din, nekin etupäässä  mäntyalueidien  rajoilla,  samoinkuin suopursu 

(Ledum  palustre) on vähemmän luonteenomainen, kasvi  tutkimil  

lamme kuusknetsäalueilla. Sen sijaan  on vaivaiskoivu  (Betula  nana)  

huomattavin ja  runsaasti tavattava rämevarpu. Sen karakterisoimat  

rämeet ovatkin  tärkeimmät 1). Etupäässä  vain eteläisemmillä  tutki  

*) Vaivaiskoivun runsauteen  nähden tutkimusalueella on  kuitenkin 

huomautettava, että se  Cajanderin havaintojen mukaan (iStud.  iiiber die 
Moore Fimnlands s. 160') on  Pohjois-f&uomessa  ja Lapissa „überiaus häufig 
auf allerlei Mooren". Sen ei siis tarvitse .olla varsinainen kuusen seuralai  

nen. 
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tuista kuusialueista 011  kuitenkin myöskin rahkcirämeitä tavattu,  sa  
moinkuin myös  rahkanevoja.  Sekä kanerva-  että varsinaiset rahka  

rämeet ovat olleet edustettuina 1 ). Esimerkkejä  alueella tavatuista 

eri rämetyypeistä  ovat taulukon 111 n:ot 14—21. 

Ehkä parhaiten  rämeitten joukkoon  oval;  vietävät  varsinkin  Kuu  

samossa  usein  tavatut runsaasti katajaa  kasvavat  suotyypit.  Kataja  

kasvaa jokseenkin:  aina hyvin kehittyneissä  rämemläittäissä. Väliin  

saattaa myöskin  mäntyä,  kasvaa samoissa mättäissä.,  mutta hyvin  usein  

on kataja  yksinvallitseva  (katajlamuoto  on aina lyhytneulasinten  sel  

västi  pensasmainen  tasa.latvainien karakteristinen  pohjoissuomalainen  

muoto: Juniperus  nana Willd.  tai sitä lähentelevä).  Kauneimpia  esi  

mlerkkejä katajarämeistä  on tavattu  Kuusamossa Kouorvaaran ja 

Säynäjävaa.ran  seudussa,  suureksi osaksi  kuitenkin jo mäntymetsä  

alueella nämäkin. Useimmassa, tapauksessa  ovat  mättäiden väleissä 

esiintyneet  kasvustot  olleet leton luontoisia. Esimerkkejä  taulukko 
111 nirot  22,  23. 

Tutkimusalueellamme esiintyvien  neva- ja lettotyyppien  tutkimi  

seen,  emme voineet paljoa aikaa  käyttää! niistä  kuitenkin suoritti  
toht. Auer samanaikaisesti  perusteellisempia  tutkimuksia,  joiden  tu  

lokset  tulevat julkaistuiksi  aikanaan. On,  kuitenkin  tässäkin yhtey  

dessä syytä  luoda silmäys  tutkimusalueen, puuttomiin  suotyyppeihin.  

koska  niissä näyttää  olevan piirteitä,  jotka  ovat  tutkimusalueemme 
kuusimtetsäalueille luonteentomaisiia. 

Koska puheenaolevat  knusimetsäalueet ovat  parhaasta  päästä  rin  

nerikkaita vaaramaita,  on  ymmärrettävää,  että laajoja  yhtäjaksoisia  

soita  ei  ole. Suot  ovat usein  pitkiä  kyllä,  mutta tavallisesti vain. 50 

■—'2oo askelta  leveitä. Luultavasti,  pohjoisen  soistumista  suosivan il  
maston vaikutuksesta nousevat suot huomattavan viettäviäkin rin  

teitä ylöspäin  niinsanottuina rinnesoina. 

Myöskin  suotyyppeihini  ovat ilmasto- jla pinta,muotosuhteet  vuori  

peräsuhteidien  ohessa painanteet  tunnusmerkillisen leimansa. Vallit  

sevia soiden joukossa  ovat n.s.  ~j ängät",  jotka ovat ..kiinteästä  tur  

peesta  kokoonpantuja,  enemmän tai vähemmän sileitä  ja- kuivia,  sam  
malettomia Carex-,  Scirpus-,  Molinia- tai Eriophorum-soita  (Moore)" 2).  

1) Ohimennen huomautettakoon, että Suomussalmen pitäjän luoteis  

kulmassa tavattiin erittäin kauniita Cassandra-rämeitä, jotka samalla 
olivat, pohjoisimmat tapaamamme. Ne esiintyivät kuitenkin mäntymetsä  
alueella. 

2)l Auer: tlber die Entstehung  der Stränge auf den Torfmooren, 
Helsinki  1920, s. 14. 
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Ne ovat  ilmeisesti  pohjoisia  suotyyppejä,  jotka  suureksi  osaksi voita  

nee lukea Cajanderin  hai,vahoihin ja rimpinevoihin  sekä -lettoihin 1). 
Näm ii jängät ovat paikkakuntalaisten  tärkeimpiä heinämaita 

varsinkin  tutkimusalueen pohjoisosissa.  Niitä niitetään tavallisesti  joka  
toinen tai kolmas  vuosi riippuen  niiden kasvukyvystä.  Heinänkasvua 

koetetaan parantaa etupäässä  vain »vesittämällä"  niitä johtamalla  

niille  vettä muualta ja rakentamalla sulkuja  laskukohtiin. Nämä kult-<  

tuuritoimenpiteet  ovat  luultavasti  suotyj-ppeihinikin  jossain  määrin vai  

kuttaneet estäen sammalen kasvua,  ja  niin edistäen rimpiluonteen.  säily  

mistä ja valtaan pääsyä.  Mitään yrityksiä  ottaa niitä viljelykseen  ei  

ha.vaittu tehdyn. 

Soiden suuresti  vaihtelevat kaltevuussuhteet  ja niiden vähäisestä 

koosta  johtuva
'

 alttius  ympäristön  'vaikutteille  aiheuttava,t  melkoista  
vaihtelua suotyyppeihin  ja tekevät niiden tarkemman erittelyn  suurtöi  

seksi.  joskin  ne tärkeimmiltä ja.  yleisemmiltä  piirteiltään  ovat  yhden  
mukaisia  ja,  kuten sanottu,  alueelle tunnusmerkillisiä.  

/Varsinaisiin suursaranevoihin vaatettanee lukea oikeastaan, vain 

muutamien järvien  rantamilla esiintyneet  hyllyvät  rantanevat,  joita,  

lisäksi  on järvien  laskemisen kautta pyritty  lisäämään ja  suurentamaan,  

Niinpä  on esim.  Rukajärven  sekä  Sukerijärven  (Alakitkan  pohjoispuo  
lella)  rannoilla järvenlaskun  kautta suurennettuja  suursara  nevoja.  joilla  
Carex rostrata,  C.  filiformis, C.  chordorrhiza  y.m. vallitsevat.  (Väliin,  

kuten eräässä  tapauksessa  Posion  Jänisselkosella,  näyttää heinämaan 

saanti tätä tietä kuitenkin  epäonnistuneen  ja  paljastunut  pohjamuta  —-  

tässä  tapauksessa  etupäässä  piilevien  kuorista  muodostunutta jää  

neen aivani kasvittomaksi.)  

Joissakuissa tapauksissa  nämä  rantanevat ovat .kuitenkin,  luettavat 

maaduntanevoihin,  jollaisista  ne  ehkä yleensäkin  ovat  kehittyneet..  Niin 

esim.  Akaniammen rannassa  lähellä Aikanlahtea (tämä  tosin drumlini  

maiseman, keskellä  mänltymetsäalueella)  on tavattu maadu ntaneva. jolla  
kasvoi  m.m. Carex teretiuscula rantalietteiköllä,  seassa Lysimachia  

thyrsiflora,  Utricularia  intermedia y.  m. Taaempana  peittää  nevaa  kui  

tenkin  jo rahka- v.  m. sammalikko.  

1
) Toht. Auerin suullisen ilmoituksen mukaan olisi jänkä-käsite  ra  

joitettava eräihin 'kuivempiin, varsinkin turve.laatunsa puolesta  .karakte  
ristisiin rinnesuotyyppeihin. Havaintoainehistomme ei kuitenkaan riit  
täisi  tämänlaisen jaottelun perilleviemiseen.  Käytämme tässä siksi  jänkä  
nimitystä paikkakuntalaisten tarkoittamassa vähän yleisemmässä merki- 

Ivksessä. Varsinkin juuri mainitut rinnesuot, ja edellä puheena olleet 

tunturien lakisuot saattavat  olla synnyltään enemmän tai vähemmän sel  

viä  kuivasoistumia,  jollaisen soistumistavan lahoamista huonosti suosiva  

ilmasto  tekee mahdolliseksi. 
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Myöskin,  muutamien*  jokien  ja purojen  rannoilla on  tavattu miltei  
sammalettomia maaduntanevoja  tai -lettoja.  'Tällaisista ansaitsee mai  
nitsemista esim. Meskusvaaran ja Kurkijärven  välillä Saarilammesta 

tulevan puron rannoilla siellä täällä levenevä vetelä ramtasuo.  jonka  

kasvillisuudesta  taulukon 111 n» 5'2  antaa käsityksen.  
Vallitsevina puuttomien soiden joukossa  ovat  kuitenkin  mainitut 

„jämgät". Tutkimuksen kuluessa on niitä koetettu  ryhmittää  jossain  

määrin kollektiivisiin  ryhmiin,  ja eiroitettu  tällöin:  1. Suursarajängät,  

2. Molinia-jängät,  3.  Scirpus  caespitosios-jängät,  4. Eriophorum  alpi  

num-jängät,  5. Lyhytkorsisara-jängät  (mukaan  luettuna Eriophorum  

vaginatum-jängät) ,  6.  Rimpijänne-jängät  ja 7.  Betula nana-jängät.  Näi  

den joukossa  ovat useimmat Cajanderin  kalvakkaneva-  j,a rimpineva  

tyypeistä  olleet  edustettuina,  mutta, kuten alempana  selvitetään,  tar  

jonnevat  useat myös liittymäkohtia  Cajanderin  nevakorpiin.  Hyvin  
useista  niistä  on esiintynyt  myöskin lettomaisia paralellimuotoja.  

Yleensä  ovat  jängät,  'varsinkin kosteammat niistä,  sangen  ruohorik  

kaita.  Menyanthes  trifoliata ja Comarum palustre  ovat ruohoista erit  

täin tavallisia, joskin  enimmäkseen sterilejä.  Useassa  tapauksessa  muis  
tuttavatkin suot kasvillisuudeltaan hieman vesinevoja,  varsinkin  kun 

esim.  Phragmites  communis saattaa esiintyä  huomattavan runsaana.  
Näistä  saakoon sijansa  pari  esimerkkiä,  taulukko 111 n:ot 30.  31.  Ensi  

mäkien on;  Alakitkan,  ja Ma.aninkajoen  väliltä  Kätkytvaaran  seutuvilla  

huomattavan viettävältä  vaarani  alarinteeltä. Toinen koko  joukon  kui  

vempi  on myöskin  rinnemaalta Kiviojon  seutuvista  Taivalkosken pi  

täjän  pohjoisosasta.  

Nämä Phragmitesta  kasvavat  suotyypit  saattavat liittyä  läheisesti  

Cajanderin  nevakorpiin  (Phragmites-korvet),  vaikkakin  tapaamamme  

ovat olleet puuttomia.  Mahdollista on  myös.  että useat kuivemman  
luontoiset „jänkätyypit"  -(varsinkin  Betula nana-,  Cärex  filiformis-  ja 

Molinia-jängät)  ovat  ylimenoasteita  näihin korpityyppeihin,  joskin  

sangen pysyvän  luontoisia ja sitäpaitsi  melkein aina puuttomia.  

Muutamissa tapauksissa  on niillä  kitukuusia.  kyllä  tavattukin. Jossain 

määrin täimä puuttomuus  voi olla paralelli-ikniö  esim.  rämeiden ja 

kankaiden puuttomiksi  muodostumiselle Lapissa.  Osaksi  se  voi  riippua  

niittämisestäkin,  joka selvään havaittavasti ainakin suurvarpukasvilli  
suuden kehitystä  vaikeuttaa. Kuitenkin on jänkien  puuttomuus  sel  

vään  niiden luontoperäinen  ominaisuus pääasiassa,  ei  kulttuurin luoma. 

Suursarajängistä  ovat Carex  rostrataa runsaasti  kasvavat  kosteam  

pia  ja niukkasammaleisempia  kuin toiset. Ruohokasvillisuus  on niil  

läkin runsasyksilöistä,  joskin ruohot ovat  enimmäkseen pieniä  tai 

kitukasvuisia.  Taulukon 111 n:ot 3t>, (33)  ovat näistä esimerkkeinä. 
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Märempi  keskusosa  n:ossa. 33 selostettua jänkää  on luettava Carex  

chordorrhiza-tyyppiin.  Sen kasvillisuudesta  on tehty  luettelo tauluk  

koon HI n:o 37.  

Toisena esimerkkinä  Carex  chordorrli ngi stä  mainittakoon Tai  
valkosken pohjoisosasta  Kiviojan  rannasta  eräs  niitettävä jänkä, jonka  

kasvillisuutta  kuvaa taulukko 111 n:o  38.  

Hyvin usein  saavuttaa!  Carex  filiformis hallitsevan aseman:  sarojen  

joukossa,  ja varsinkin ravintorikkaammilla  ja jonkunverran  kuivem  
milla  jängillä  tulee  sekaan enemmän  tai Vähemmän runsaasti Molinia 

eoeruleaa. 

Esimerkkinä runsaasti  Carex filiformista kasvavasta,  yleiseen ta  

vatusta  jänkätyypistäi  mainittakoon Taivalkosken,  pitäjän l, pohjoispäästä  
taulukon 111 n:o 32.  

Esimerkiksi  Mo/iwia- jängistä  mainittakoon, taulukon 111 n:o 34,  

jokai  kuuluu saunaan suohon kuin lähinnä ediellä puheena,  ollut Carex  

chordorrhizarjäinlkä.  Matalia  mättääni alkuja;  -on. suolla.  
Kaikkein,  yleisimpiin  ja karakterisimpiin  alueen jänkätyyppeihin  

kuuluu Seirpus  caespitosus-tyyppi.  Nämä ~t  ik  an  pyrstö'
'  -  j  ängät  ovat 

jonkun,  verran  kuivahtaneita pinnaltaan,  usein on matalia mättäiden 

tai  jänteiden alkuja havaittavissa.  Niinipä  Taivalkoskelta  Puolangalle  

tuovan maantien varressa  on  merkitty  muistiin  tasainen puuton  suo,  

jonka  reunassa  rämemättäissä kasvaa joku  mänty;  ympäristö  on kuusi  -  

ja koivusekametsää. Suon pinnassa  n. 20 cm läpimittaisia  tuppaita  

erittäin runsaasti,  joilla  kasvoi  hieman Cladina rangiferinaa  .sekä  Cetra  
ria  islandicaa joku  yksilö. Muu kasvillisuus,  kuten taulukon- 111 n  :osta 
41 ilmenee.  

Kuten tästäkin esimerkistä ilmenee,  saattaa Eriophorum  vaginatu  

mia, joka.  usein on steriliä. esiintyä  runsaasti. Joskus sitä  on  enem  

män kuin muita heinämäisiä kasveja.  Usein esiintyy  sen ohessa 
Scheuchzeria  palustrista  huomattavan runsaasti.  

Lyhytkorsisarajänkiin  tutkimuksissamme  luettu Carex pauciflora  

tyyppi  on usein levinnyt märempien  rimpimäisten  jänkien  sammaloi  

tuneeni  mi lie reunoille. Mainittakoon seuraava esimerkki  Jänisselko  

selta:  taulukko 111 ni:o 39. Sitävastoin Carex  limosan hallitsemat kas  

vustot rajoittuvat  pääasiassa  rimpimäisiin  kohtiin.  (Carex  limosa esiin  

tyy  näillä jängillä  usein vain hedetähkällisenä.)  
Muutamissa harvoissa,  tapauksissa  on karhunsammaltakin tämän 

tapaisilla jänkien  .reuna-alueilla jokseenkin  runsaasti esiintynyt,  kuten 

taulukkoon 111 n:oksi  40 otettu esimerkki,  Taivalkosken pitäjän  poh  

joispäästä  osoittaa. Huomautettava on, että suota  on niitetty, mutta 

on se  aivan mättäätöntä ja puutonta.  



22 

Kun sammalpeite  näillä soilla  tavallisesti jo alkuaankin .on hidas  

kasvuista,,  ohutta ja  harvanpuoleista,,  ef se  kykene  kasvullaan pitämään  

normaalisuhdetta suonpinnan-  ja pohjavedenik  oikeuden välillä varsin  
kaan  suon laskukohdissa  ja muissa kohdin, mihin niille  vettä runsaam  

min  kokoontuu. Siksi  ilmestyy  näille soille  helposti  rimpi-  ja  jänne  

muodostumia,  joiden  syntyä  ja kehitystä  ja keskinäisiä  suhteita  Auer 

on jo mainitussa teoksessaan  tarkemmin selvitellyt.  

Rimpien  kasvillisuus  vaihtelee niiden vesipitoisuuden  mukaan,  sa  

moin jänteiden  kasvillisuus  varsinkin  korkeuden mukaan. Avovesi  

rimmet ja kauemmin veden  alla .olevat  ovat usein aivan  kasvittomia.  
Yähän kuivemmissa  ovat Eriophorum  polystachyum,  Menyanthes  tri  

foliata  (myös  c.  fl.)
,
 Scheuchzeriu  palustris,  Drosera longifolia  j.n.e. 

esiintyneet.  Mitään yleispätevää  rimpikasvillisuutta  ei ole.  vaan saat  

tavat kaikki  enemmän  kosteutta  suosivat  kasvustot  esiintyä  rimpimä  

kuivempiin  ympäröiviin  jänteihin  nähden. Niin ovat esim.  Scirpus  

caespitosus,  samoin Eriophorum  alpinum-rimmet  tavallisia. Matalim  

mat  jänteet  ovat Scirpus  caespitosuksen  muodostamia. Korkeimmilla  

jänteillä vallitsee rämekasvillisuus kituvia,  puitakin  on niillä  ta  

vattu. Tarkempia selostuksia näiden suotyyppien  kasvillisuudesta 

on taulukon 111 n:oissa  42—44  nähtävänä. Selvyyden  vuoksi  en rim  

pien  kasvillisuus  merkitty sarekkeeseen a, jänteiden  h.  iKuten esim. 

n:osta 44 ilmenee, saattaa varsinkin  rimpikasvillisuudessa  usein  ha  

vaita  leton luomteisuutta. Rämejänteiden  ja mättäiden kasvillisuus  voi  

lettorimpien  ympärillä  olla miltei samanlaista kuin tavallisellakin 

rimpinevalla.  
Ilmeisesti ovat lettomaiset suotyypit  esiintyneet  kalkkipitoisuuden  

mukaisesti  levinneinä. Niin esimerkiksi  Kuusamossa Naatikkajoen  

ympäristöillä  ja: Meskuksen  seudussa:  ne  ovat  vallitsevi-ai, samoin Paana  

järven  pohjoispuolella,  kun ne taas esim. Posiolla  ovat harvinaisia  ja 
vähemmän tyypillisiä.  Cajanderin  mukaan on saatettu eroittaa Palu  

della-, Hypnum trichoides- y.m. tyyppejä,  joista  esimerkkejä  tairjoo  

taulukko 111 n:ot 45—48. Nämäkin suot ovat  (lukuunottamatta  n:oa 

47  Taivalkoskelta,  joka  on mäntyalueelta)  olleet pienialaisia,  ja siksi  

yleensä  eivät ole tarjonneet kuin vähäisiä alueita erilaisista tyypeistä  

nähtäväksi. Lisiäksi  on niitä ankarammin niitetty.  

Lopuksi  ansaitsevat  vielä tulla; mainituiksi  lukuisat  hetesammali  

kot.  Nämä Cajanderin  lähdenevoihin luettavat  suotyypit  ovat  rajoit  

tuneet- tavallisesti pienelle  alalle lähteestä lähtevään puroon  ja sen  lä  

himpään  ympäristöön.  Sammalikon muodostavat tavallisesti  jotkut  

Sphagnum-lajit, Amblystegium-lajit,  PaludeJla y.m. Ruohokasvilli  

suus  on niillä runsaslajista  ja luonteenomaista, joukossa myös  vaate  
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liaampia  lajeja. Tavallisimmin esiintyy  runsaasti Epilobium  Horne  

manni,  ja E.  palustre  (harvemmin),  Equisetum-laijeja,  Samsurea alpina,  

Crepis paludosa.  Edelleen on tavattu: Poa  pratensis,  Ranunculus hy  

perboreus,  Geum rivale,  Pedicularis  sceptrum,  Angelica  silvestris,  Cir  

sium heterophyllum  y.m. Useat ovat siis  lajeja,  jotka ovat törkeitä 

myös  alueen lehtokasvillisuudessa:. Esimerkkejä  taulukon 111 n:ot 

49,  50.  

'Tyypin käytännöllinen  merkitys  on  vähäinen siihen kuuluvien  

soiden pienuuden  vuoksi. Kuitenkin ne yleisyydellään  kuvastavat  

alueen lähdevesirikkautt-a.  
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T a u- 

Kasvilaji 

EM Kasketti  HM H 

1 2 3 4 5 6 !  7  e 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19  20 

Cladina sp   3-5 6 5 3 2  + 4 4 5 3 1 2 2  1— 2  

Oladonia  sp   + 3 3 + + 3 1 3 2 2 2 2 1 2 
— — 

2 
— 1 — 

Stereocaulon sp   — — 1 — — — — 
— 

— — — — — — — — —  

Peltidea apthosa   2 1 + 2 — 1 — 2 
— 

3 1 1— — 1 — 1 1 1 2 

Peltigera  — — — — — -  2 
— 

1 — — — — — — — 

Nephroma  arcticum   — — — !  — — 
— 

2  — —  — — 2 
— 

— 2 — 

Jungermannia sp   — — — — — — — — 3 — 1 1 — 2  4 — + — + 

Sphagnum sp   — — — — — 

' 
—

 
— 

— 
— — — — — 1— — — 1 — 

Polytrichum  commune ....  —  2 4 5 5  4 — 1 4 1 5 6 — 

» sp  2 4 — —  6 — 3 4 2 
— 

—  
— — — — 1— 1 — 

— 

Bryum sp   — 
1 

— — — — — — — — 

—  
— —  — — — 1 — 1 — 

Dicranum  scoparium   3-4 3 3 — — — 3 4 4 — +  3  2 2 + 3 3 3 4 4 

» undulatum 
....

 
— 3 1 —  1 — 2 — — 

— +  1 2 + + — 2  2 2 — 

Hylocomium proliferum . .  — 
2 — 

— — 2 — — 3 5 3 6 6 8 9 6 7 6 8 

» parietinum . .  7 5 5 3 3 — 6 3 5 5 7  7  8 7  8 9 7 8 8 6 

» triquetrum . . 

Ptilium  crista  Castrensis . 
.
 — — — — — — — — — — — 1 —  — — — — — 1  1 

Amblystegium uncinatum . *— — 

Hypnum rutabulum   

Aera flexuosa   3 5 4 6 6 5 3 4  4 6 6 6 5 3 3 6 4 5 6 4 

Agrostis vulgaris   —  — — — — — —  — —  — — — — — — — -  

» borealis  
— 

— — 
— 

1 + '
—

 
— 

— — — — — — _ — — -  

Calamagrostis  sp   — — — — — — — —  — — — — — 
■ 

— — — — 

Festuca  ovina   — 1 — — 1 — — —  — 
— 

— — 
— 

— 
— — — — 

Carex sparsiflora   — — — 
— 

— 
— — 

—  
— — — — 

—  
— — — — — — 
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— 1 — — 2 — 1 +  — — — — — — — — — — — 
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— 1 — 
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— — —  
— —  — — — — — — — — — 
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Kasvilaji 

EM Kaskettu HM  H 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lycopodium  complanatum . 2 1  +  2 1 2  2 2  1 2 1 1 _ 

» alpinum  1  

Majanthemum bifolium . . T- — —  — —  3 — — — 4 — — — —  — — — — — — 

Orchis maculatus   — — — — 1 — 
— 1 — 

— — — — —  
— — — 

— 
— 

— 

Listera cordata   — — — — — — — —  — —  -  1 — 1 —  -  — — — 

Rumex acetosella   2 

Stellaria alpestris   1 —

1 

Rubus  saxatilis   

» idaeus  — — — — 2 + — — — — —  —- 
—  

— 
— — — — — — 

» chamaemorus 
....

 

Geranium silvaticum   

Oxalis  acetosella   

Epilobium angustifolium .  .  — 
3 — 3 4 2  1 3 3 — 3 1 

Cornus  suecica   0 

Pirola rotundifolia  

» minor   

» secunda   —  — — — — — — 2  — 1 — — ■ — — — —  

Trientalis europaea  — —  i 4 — 1 2  — — +  0-5 2  —  — — — — 

Euphasia  officinalis   — —  — 3 —  2  — — — — — —  — — — — — — 

Melampvrum sp   — 3 2 4 — 4 — 3 3 4 4 3 ■ 4 2 1 3 1  — 

Linnaea borealis  — — — — — — — — 
3 4 

-  
1 1 

— — — . — 
2  

Solidago  virga aurea ....  2 4 3 5 + 4  — 2  3 4 5 4 4 — 2  1 1  + 3 1  ' 

Antennaria dioeca  — 
2  2 5 + — 2 2  — — 4 — —  

— 
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— — 
— —  
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Gnaphalium  Norvegicum ..  + —  

Archieracium  -  1 1 — — — 1 1  — — — — —  — — — -  — — 

Hieracium umbellatum  
..
 . — 1— 

Pilosella   
— -  3 2-6 — — — — — — —  — — — — — —  — 

Betula nana   

Empetrum nigrum  5 5 :! 6 + 6  ■ 6 3 — 4 5 3 5 4 6 5 b 5 1 

Ledum palustre   2 

Phyllodoce coerulea   

Azalea procumbens  

Myrtillus  nigra  5 4 5 4 3 + 4 6 3 6 4 6 7 6  8 7  6 7 8 6 

» uliginosa   — 2 1 2 3 3 2 1 2 — 
3 1  —  — 1 4 ■ 

—
 1 4 — 
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....
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3  3 5 4 5 5 4 3 
— 

4 3 5 2  1 3 3 5 5 5 

Arctostaphylos  alpina ....  
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Kasvilaji 

EM 

1 

Kaskettu  HM H 

2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 

Andromeda polifolia   

Calluna  vulgaris   1 1 — 4 4 — — —  — 1— 4 1— 3 — 

Picea  excclsa   II III III IV I II II III ii  V V V  IV IV V IV  IV IV V IV 

Pinus silvestris   IV II II I I II III II i — I — — II- I I I — 

Juniperus  communis   — — III — — III III — III III Il III II + + II III + III 

Salix caprea   — — 1 
— 

— 
— 

I i I 
— 

I I + — 
I I —  

» sp   
1 I 1 

Populus  tremula   — I — — — — — — —  — —  — — I— I — I I — 

Betula sp   I- III III V II IV  IV V  IV V II I  III II — III II III I IV 

Alnus incana  

Sorbus aucuparia   I— — — — I — —  + ii  I — — — — II — I I II ' — 
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T a u- 

Kasvilajit 

K o p  i 1 e h t o j a 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 

Jungermannia sp   + 

.Sphagnum sp   8 + — 
5 

Poly trichum commune ....  — — — — — — — 5 — — 

Mnium sp   4 — + 6 

Hylocomium proliferum .  .  — 8  5 — 5 

» parietinum . . — 

» triquetrum . . 6 7  5 
—  — 

8 
— 4 +  —  

Aulacomnium  palustre  ....  

Hierochloe  odorata   

Anthoxanthum odoratum . — + 

Molinia coerulea  

Baldingera arundinacea ..  . 

Phleum  alpinum   

Milium effusum   + — + 

Agrostis  vulgaris   

» borealis  — + 

Calamagrostis  arundinacea.  + 

» phragmitoides  ..  .  

Aera flexuosa   + 5 — — —  — 2 — — 

» caespitosa   

Poa  nemoralis  + 4 

Festuca rubra   + 

» ovina   — 
— — —  + — —  — — 

Melica  nutans   3 +  • — 
— — 1 — 

— + 

Triticum caninum  + 

Carex  sparsiflora   — (6)  — — — — 7 — 3 5 

» alpina   +  +  

» canescens  — — 
— — . — — — +  — — 

» loliacea   

» capillaris   — + 

» flava   
— 2 

» juncella   2 

» globularis   

» Persoonii  
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Kasvilajit  

K o  rp  il e li t  o j a 

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

.  

Luzula  pilosa   -  + 1 

Juncus filiformis   — + 

Onoclea  struthiopteris  ....  — — —  — 
6 

— — — — — 

Athyrium crenatum   — 6 — 3 (?)  — — — —  — 

» filix femina 
....

 

Phegopteris dryopteris....  — — + — — 5-6 4 4 4 — 

» polypodioides. . — 
— — — —  — 5 

— — 

Polysticlium  spinulosum  .  .  5 

Cystopteris  montana   —  — 

'  
— — +  — — —  

Eqnisetum silvaticum  

» palustre  — — — — + — —  6 

Lycopodium annotinum .  . -  + — — — — 1 
— — 

Selaginella seloginoides ..  .  —  4 + 2 

Majanthemum bifolium ..  .  —  — — — — — —4 4 — 1 

Toficldia borealis   —  + 

Paris  quadrifolius  — + — — — 3 — — — 2 

Orchis maculatus   + — — 
— — — —  1 

Gymnadcnia conopea   — -  — + — — — — — + 

Goodyera repens   + 

Coeloglossum viride  — 1 — — — + — — — — 

Listera  cordata   — — — — — + — — — — 

Polygonum viviparum  ....  + +  

Urtica dioeca  

Stellaria alpestris   

Caltha palustris   

Trollius  europaeus   5 

Actaea  erythrocarpa  — — + — — — — — — 

Ranunculus  acer  + +  — — 
— 1 — 1 — — 

» repens  + 

Parnassia palustris   4 1  + 

Uimaria  pentapetala  1 + 3 — + — — 3 + 2 

Potentilla tormentilla 
....

 — 
— 1 

— — —  — 

Geum rivale  + — 
— — — —  — 

Eubus arcticus  

» saxatilis   ■  t — — 
— 3 3 2 + + 

» chamaemorus  — ~ ~~ — + — —  — 
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Mulgediamle li  t o j a  Lehtomaisia korpityyppejä 

11 12 13 14  15 16 17 18 !  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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Kasvilajit  

K o r p i 1  ehtoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fragaria vesca  +  

Alchemilla glomerulars ...  

Geranium silvaticum  6 + — — — 6 6 4 + 2 

Oxalis acetosella   
— — 

- 
—

 
— — — — 4 — — 

Viola  epipsila   —  + — + — — — — — — 

Epilobium  angustifolium .  .  2 

» Hornemanni 
..
 
.
 — + 

Angelica silvestris   + + — + — — 1 +  — — 1 

Chaerophyllum  silvestre ..  — — — + — — — — — — 

Comus suaecica   4 1 
— 

2 

Pirola  minor   +  +  — — 
— 

— +  1 — — 

» uniflora  — + + + — 2 — — — 
— 

» rotundifolia  —  + — — — 4 — —  
— — 

» secunda   
—  5 — — — 

3 
— 3 + — 

Trientalis europaea   —  3 — — — — — 3 — 
—  

Euphrasia sp   — + + 

Bartschia alpina   +  3 + —  

Jlelampyrum silvaticum .  .  — 2 

>) pratense  —  — — — — — +  —  
— — 

Linnaea borealis   6 + 5 
— 

Cirsium heterophyllum ..  .  +  — + — — — 3 — 
— — 

Saussurca  alpina   +  + + + — — — — 4 —  

Solidago virga aurca  +  + + — — 4 + — + — 

c 

Gnaphaliiun Norwegicum .  .  6 

Crepis  paludosa  —  
2-3 2 

— 
5 

Taraxacum  sp   —  1 2 + 

Mulgedium alpinum  

Archicracium  — + — — — 2 — — 
— — 

Empetrum  nigrum  (3) 
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M nlgedinmle h t o j a Lehtomaisia korpityyppejä 

11 12 13 14 15 16 -17 18 19 20 21 22  23 24  25 26 27 28 
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Kasvilajit  

Korpil  e h t o ] a 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 .0 

Ledum paiustre   _ (4) -  

Myrtillus  nigra  + — — — — 2  — 4 —  (+) 

Vaccinium vitis idaea 
....

 + — 
->■ 

— — 3 3 3 — -  

Juniperus communis  — —  — — —  —  + I — 

Salix nigricans   — + — + —  — — —  — 

» myrsinites   — + — + —  — — —  — -  

» glauca :  — + 

» lapponiun  

» phvlicifolia   + —  — + — — + I — 

» hastata  + 

Ribes rubrum   + + — + — — — —  
i 1  

— 

Rubus idaeus  — — — + + — — —  — — 

Daphne mezereum  +  2 1 + — 
— — —  

II 
— 

Picea cxcelsa   + + + +  + — V  —  — V 

Salix caprea   —  + — 
— + — 

— —  — 

Betula  —  — — + — — IV — — 

AInus incana  + + — +  + — — — -  I 

Prunus  padus   +  — — + — — — — — — 

j 



37 

Mulgediumlehtoja Lehtomaisia  korpityyppejft 

11 12 13 14, 15 16 17 I 18 19  20 21 22 23  24 25 26 27 28 
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Tau- 

Kasvilaji  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

Cladina  sp   1 + 

Cladonia sp   

Jungermannia sp   — 
2 

Sphagnum  sp   7 5 —  6 — 7 — 8 —  — 6 

Aulacomnium palustre....  — 1 + 5 

Polytrichum  commune  ....  6 6 7  4  7 8 — — —  + — 

Dicranum Bergeri   + — 

» sp  — 2 

BrjTim sp   

Paludella  squarrosa   

Meesea  triquetra  

Mnium sp   

Hylocomium cristaCastrensis — — — 
3 

— — —  — — — 

Hylocomium parietin   4 7 8 5 6 —  — — — + — 

» proliferum ..  + 5 7  5 3 —  — — —  — — 

Amblysteg. scorpioides ..  .  

» exannulatum.. 

» sp   + — 

Climacium  dendroides  
....

 

Hypnum trichoides   4 

Baldingera arundinacea ... — — — — — —  — — 5 — — 

Nardus stricta   

Agrostis  borealis  
» vulgaris   

Calamagrostis   — — 
— — 3 —  + 3 — — 

Phragmites  communis  ....  

Aera  caespitosa   

» flexuosa   + 3 

Festuca ovina   1 

Melica nutans   — — — — — — — 1 — — 

Molinia coerulea   2 — 4 

Eriophorum polvstachyum. — — — — — — 1 — 
_i 

» latifolium.... 

» gracile  ;  

» vagina tum  ...  — -  — 2 — — — + — — 
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Taulukon I havaintopaikat:  

1. Kuusamo, Alakitka. 
2. Kuusamo. Kalliolehdon aho, kaskettu n. 40 v. sitten. 

3. Kuusamo, Mursunaho Posiolla,  kaskettu  n. 80 v.  sitten. 

4. Taivalkoski,  Hirvipalon  aho  Kostonjärven ja  Rääspysjärven  välillä. 
5. Taivalkoski,  n.  25 v. sitten kaskettu aho Rääpysjä.r  veliä.  
6. Taivalkoski.,  Jylikymvaara,  kaskettu n. 35 v. sitten. 
7. Kuusamo, Posio,  Syr jäs  uon aho. 
8. Kuusamo, Posio,  Teuronvaaran eteläpuolella oleva Nassakkakumpu. 
9. Kuusamo, Posio,  Jänisselkonen, Jän i  s  vaaran laki. 

10. Taivalkoski,/Salmitunturin etelälaide. 

11. Taivalkoski, Raumanaho,  palan.ut  kauan sitten. 
12. Kuusamo, Posio,  .LehtovaaTanaho, porokaekettu n.  40 v. sitten. 
13. Kuusamo,  Järvenpäänaho, ipalanut m. 150 v. sitten. 
14. Kuusamo. Mursunaho, sam. paik.  k. n:o 3. 

15. Kuusamo. 

16. Kuusamo. 

17. Kuusamo. 

18. Kuusamo, Alakitka,  lian gra*  vaara. 

19. Kuusamo. 

20. Ristijärvi,  Saukkovaara, rinteen yläosa. 

21. Taivalkoski. Matalalampi. 

2>2. Taivalkoski, Matalalampi.  
23. Kuusamo. 

24.  Taivalkoski,  Loukusa. 

2ö. Kuusamo, Mäntylämmen Niskaniemi. 
<26. Jormasjärvi.  Älänteellä Pyssy  vaaran laki. 

27. Taivalkoski,  Jaskamovaara. 

28. iSotikamo, Pihlajamäki. 

29. Rautavaara. Sieravaara Ma an se lällä. 

30. Rautavaara. Maanselältä.  

31.  Ristijärvi,  'Saukkovaara. 

32. Rautavaara. Maanselällä. 

33. Taivalkoski, Jakovaara. 

34. Ristijärvi,  Saukkovaara. 

35. Ristijärven—Uva|järven  välillä. 

36. Rautavaara, Sieravaaran länsirinne. 

37. Sotkamon'—Jorimasjärven rajalla. 

38. Jormasjärvi,  Älänteellä. 
39. Puolanka. Paljakka.  

40. Puolanka. Heinäjoen eteläpuolella Akanvaaran kohdalla. 
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41. Kolivaaran laki. 

42. Sotkamo,  maantien varsi 15 km. kirkolta etelään. 
43. Kuusamo,  Nuorunen. 
44. Kuusamo, Naatikkavaara. 

45. Kuusamo,,  Pyhätunturi.  
46. Kuusamo, Pyhätunturin  itärinne. 
47. Rautavaara, Maanselkä. 

48. Kuusamo, Niuorusen rinne. 



Taulukon II havaintopaikat:  

1. Kuusamo, P  oh/j  o  is-iS  n olav  aar  a  n itäpää Suiningin ja  Rukajärven 
välillä. 

2. Kuusamo, Pöpöni  v  aar  an länsilaide. 

3. Kuusamo, Hangas järven eteläpää Juuman ja  Maaninkajoen välillä. 

4. Kuusamo, Petäjäpuron suun tienossa Kitkajoen laaksossa. 
5. Kuusamo, Oulamkajoen laakso. 

6. Kuusamo, Hyypiön länsipuolella.  

7.  Kuusamo, Jormuanvaaran pohjoisrinteestä. 

8. Kuusamo. 

9. Kuusamo, Rukajärven  eteläpuolella vaaran rinteestä.  
10. Puolanka, Siikavaara.  
11. Puolanka, Lehtopuran latvalla. 

12. Suomussalmi, Saarijärven (Taivalkoskella) ja Leinosenvaaran 

välillä. 

13. Puolanka, Paljakalla puron  varressa.  

14. Kuusamo, Mäntytunturi. 

15. Kuusamo, Mäntyjärven etelärannalla. 
16. Kuusamo, Mäntytunturi. 
17. Kuusamo, Mäntytunturi.  

18. Kuusamo, Nuorusen rinne. 

19. Puolanka, Paljakanvaaralla. 

20. Pudasjärvi,  (Taivalkosken rajalla), Latvakorvenvaara. 
21. Jormasjärvi,  Älämteen kr.  metsäpuisto. 
22. Puolanka, Paljakalla. 

23. Kuusamo, Konttaisen alla purolaaksossa. 
24. Taivalkoski,  «Siiranvaara,  purolaakso. 
26. Taivalkoski,  Vatisuolta lähtevän puron  varresta.  
26. Kuusamo, Maaninkajoen rantapensaikkoja. 

27. Kuusamo, n. 5 km.  Paanajärveltä etelään Vata järven polkua. 
28. 9/8 joen ranita.  
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Taulukon  III  tyypit  ja havaintopaikat:  

N:o Tyyppi  Paikka  

1 Kangaskorpi Ristijärvi,  Saukkovaaran eteläpuoli. 

2 t> Taivalkoski, Kurtin  järven eteläpuolella. 

3 Mustikkakorpi  Kuusamo,  Hanhijärvellä. 

4 Muurainkorpi  Jormasjärvi,  Älänne. 

5 » Kuusamo, Jänisselkonen. 

6 Ruohokorpi Kuusamo, Rukajärven—Valtavaaran  välillä. 

7 » Taivalkoski, Matalalampi. 

8 Kortckorpi  Kuusamo, Meskus.  

9 Ruohokorpi  Taivalkosken-Pudasjärven rajaseudussa Vatisuon luona.  

10 Ncvakorpi Taivalkoski, Pyhitystunturin  eteläpuolella.  

11 Lettokorpi » » » 

12 Nevakorpi » » » 

13 » » Pudasjärven  rajalla Vatisuon  seudussa.  

14 Mustikka  räme  Kuusamo, Hyypiö.  

15 Kanervarahkaräme Taivalkoski,  Siiranvaara Loukusassa.  

16  » Jormasjärvi,  Älänne. 

17 » Puolanka, Paljakka.  

18 Vaiveroräme  Kuusamo, Mänty  tunturi. 

19 » Kuusamo, Riisitunturi.  

20 Lettoräme Kuusamo, Haataja. 

21 » Ristijärvi,  Saukkovaaran luona.  

22 Katajaräme Kuusamo, Ylikitka,  Säynäjävaaran  luona.  

23 » » Naatikkajoen  eteläpuolella.  

24 Nevakorpi Taivalkoski,  Pudasjärven  rajalla Vatisuon seudussa.  

25 » » » » » » 

26 Lettokorpi » Jaskamovaara. 

27 Vaiverojänkä  i> Kiviojan soutu.  

28 Nevakorpi Kuusamo, Jormuanvaaran alus (Meskus).  

29 Lettokorpi  » Juuman—Oulankajoen välillä,  Jäkälälam-  

men ranta.  

30 Phragmites-j  änkä  .» Maauinkajoen—Piiloperän välillä. 

31 » Taivalkoski,  Kiviojan ranta.  

32 Carex  filiformis-jänkä  » Jaskamovaaran alla.  

33 » Kuusamo,  Jänisselkonen  Posiolla. 

34 Molinia-jänkä Taivalkoski,  Saarijärven  luona.  

35 » Kuusamo, Maaninkajoen luona.  



62 

N:o Tyyppi  Paikka 

36 Carex  rostrata-jänkä  Kuusamo, Jänisselkonen Posiolla.  

37 Carex chordorrhiza-jänkä  Sam. paik.  k.  33. 

38 »  Taivalkoski,  Kiviojan laakso.  

39 Carex pauciflora-jänkä  Posio,  Jänisselkonen. 

40 Taivalkoski. 

41  Scirpus  Caespitosus-jänkä Puolanka,  Salmijärven seudussa.  

42  a|  
42  bj  Rimpi-j  ännejänkä Kuusamo.  

43  a^ 
43  bj  

» Taivalkoski, Vatisuo  Pudasjärven rajalla.  

44  a|  
44  bj  » Kuusamo, Naatikkajoen  laakso.  

44b)  

45 Hypn.  trichoides-letto Kuusamo, Maaninkajoen—Piiloperän välillä.  

46 » » Naatikkajoen  laakso läh.  Kitkajärveä.  

47 » Taivalkoski,  läh.  Kuusamon—Taivalkosken maantien- 

haaraa.  

48  Palndella-letto  Kuusamo, Jänisselkosella.  

49 Lähdeneva  » Särkivaara' 

50 » Taivalkoski, Iso-Rosamovaara.  

51  Maadun taletto Kuusamo, Meskus,  Matala lammen  puron  ranta.  

52  » » » Saarijärven  puron  ranta.  



Huomautuksia taulukkoon I: 

N:o 4 Paikkakuntalaisten ilmoit. muk. 011 tälle kaskimaalle kylvetty  

mäntyä,  mutta ovat taimet n. 20 v. sitten nopeasti hävinneet. 
Jälellä olevat männyt, ja suuremmat  kuuset n. 40 y. vanhoja. 

„
 7 —•  Kaskettu n. 90 v. sitten. Kasvaa hyvää mäntyä, jonka alla 

kuitenkin runsas  kuusen  taimisto. Mahdollisesti ei ole ollut al  

kuaan tyypillistä  paksusammalikkoa,  vaan E M-tyyppiä.  

„ 8 N. 80-vuotias kaskimaa. Maa harjuntapaista;  kasvanut kui  
tenkin  ennen kaskeamista joks.  puhdasta kuusikkoa.  

9 Vaaran korkein  lakialue. Kasvaa  nuorta  kuusta,  saasss  vain 
joku suuremmaksi ehtinyt  mänty. On ollut tyypillistä  paksu  
sammalikkoa. Heinäkasvillisuus ei menesty  kanervikossa,  vaan 

puiden luona Hylocomium-peitteellä. Kanerva taa.?  hakee aukko  

paikkoja. Kasvillisuus saa ilmeisesti ensin puiden juurilla paksu  
sammalikon luonteen. 

„
 16 —•  M.tm. Convallaria majalista on jo tällä vaaralla metsäkasvina. 

„ 18 200-vuotista kuusikkoa.  60 % lumenmurtoisia. 

„
 28 —> Paik otellen nuoremniuskohdi  ssa  on tiheitä näreikkö'jä (n.  60 

vuotisia puita), joiden alla  varpukasvillisuutta  ei ole, vaan maata  

'peittää etupäässä Hylocomium prolifemm- peite. Tällaisilta 
aloilta merkittiin lisäksi muistiin: Polytr.  commune 5, Ptilium 
crista Castrensis 2, Aera flexuosa 4, sekä jäkälistä Pelt  idea ap  
thosa ja Glad. rangiferinä  joks. runs.  

„ 30 Sammal ohutta. Polkuja peittää  puolilaho ikoivunlehtikeTros. 

„ 32 -  Kuusikkoa,  jossa yli  30 cm. paksuja mäntyjä seassa 30  %. 

Männyistä on suuri osa keloutunut. Kuuset pienempiä, noin 50 
% lumenmurtoisia. Koivua 20 %. 

~
 34 Pohjoisrinteen alaosa. Metsä hyväkasvuisen näköistä. Sam  

mal hajanaista. Paikoin pintaveden polttamia lau tumia, joissa  

kasvaa  Jvngermanniaa runsaasti. 

„ 35 Loiva pohjoisrinne tykkyraijan  alapuolella. Metsä hyväkas  
vuista. Sammal ohutta. Poluilla koivun lehtiä. Empetrumia ja 

Gallunaa vain nimeksi teiden varsilla ja aukoissa.  

„ 39 Säilynyt ijäkäs kuusikko. Paikoin koivunlehtikerros peittää  
maan. (Samalla kohden vaaran lakiosassa on jonkinlaista ~Ootn  

us-tyyppiä",  jolta merkittiin m.rn.  Polystichum spinulosum  2 

3,  Cornus 5,  Trientalis 3,  Linnaea 4 paikalta,  missä kaikki  puut. 
jo lumenmurtamia. 

„ 42 Kuuset korpikuusen näköisiä, 100—150 v.  vanhoja puita. 

Paikoin rahka- ja karhunsammallaikkuja. Hajanainen sammal  
peite, mutta esim. Amblyst.  uncinatumia ja Brachyt.  rutabulumia 
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ei ole tutkimusalueen pohjoisosissa  kuusikkokankailla. Enemmän 

korvenluontoisilla paikoilla esiintyy:  Polytr.  communa 7,  Sphag  
num 6,  Carex globularis 5. Oxalis o—l. Linnnea 3, Myrt.  nigra 
5—6,  Vacc. vitis idaea 5. 

Huomautuksia taulukkoon III: 

N:o 1 Tasanen, laajalle ulottuva metsä. Kuusen ala-oksat naavai  

sia. Koivua ollut enemmän., mutta lahonnut pois.  Katajaa ei 
näy. Puola muodostaa paikoin jokseenkin puhtaita länttejä. 
Rahkaa varsinkin painanteissa runsaasti. 

„
 2 Ylempänä muuttuu  korpi  paksusammalikoksi.  

„ 4 Metsä jokseenkin hyväkasvuista,  vaikka kovin 'lahovikaista. 

„
 5 Puron varressa,  n. 100 m.  leveä. Suuria puita. Be  tu  la nana 

varsinkin. harvempimetsäisessä  (ja laihemmassa?) ulkoreunassa 
tuuheassa sammalikossa,  jossa  myös muurainta enemmän. 

„ 6 Tuore notkelma paksusammalikolla.  Linnaea borealista 3.  

„ 8 Huomattavasti vahvemmin soistunut kuin edelliset. 

„ 12 Korpea niitetään. 

„ 13 (Saman suon keskusosa  Sc. caespitosus—Carex  pauciflora  

jän  ikää.  

„
 14 .Suurin osa männyistä  keloutuineita. Viereinen vaiara,  joka 

kasvaa  mäntyä, on ankaran  palon polttama. 

„
 15 Sphagnum fuscum. 

„
 10 Sph.  compactum  ja molluscum. 

„ 17 Cetraria islandicaa 3. Tunturikoivua 10 cm. paksua. Kuusta. 
Palanut. 

„
 21 Tyyppi  laajalle ulottuva, osia  siitä on raivattu niityksi.  

Empetrum kasvaa mättäissä. (Muistiinpano epätäydellinen.)  

„
 22 Muistiinpanosta  puuttuvat sammalet kokonaan. 

„
 23 Hypnum  trichoides, Amblystegium cordifolium,  A. interme  

dium (enin)  ja  Meesea triquetra. Mättäissä kasvaa  runsaasti ka  

tajaa, hieman mäntyä ja joku kuusi. Tyyppi  käsittää n. 20 m.  

leveän, vyön  suon reunassa,  keskus  lettoa. 23 a mättäät, 23 b  

mättäiden välit. 

„ 24 Noin 1.30 m. korkeita kuusia s—lo5 —10 m. välimatkojen päässä.  
Vain niiden juurilla mätäsmuodostumia. Suon reunaosa on Ca  

rex pauciflora-tyyppiä.  Sphagnum  medium ja S. fuscum pää  
asiallisimmat sammalet. 

„ 25 Vähemmän nevamainen korpi edellisen vieressä. Kuuset 
paljon suurempia, maa kuivempaa.  Lähentelee ruohokorpia. 
Calamagrostis  phragmitoides ja C. lanceolata. Aukkopaikkoja 

on, joissa  Moilinia—Carex  filiformis—Se. caes  pi t asus-k  as v  usto  j  a.  

„
 26 Kituvia kuusen „taimia" rahkamättäissä. Sphagnum  fus  

cum,  -Sph. Russotvii ja Hylocomium parietinum. 

„
 27 Puukasvillisuutta ei ole. Tavallisena tavattua Betula nana— 

Molinia-tyyppiä,  jota  usein tekee mieli nimittäin vaiverorämeeksi,  

mutta koska,  jos tyypille puita ilmestyy,  ne aina ovat kuusia.  
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joltisellakin varmuudelta -eivät mäntyjä, liittynee se pikemmin  

nevakorpien ja jänkien väliin. Tyyppi  esiintyy  purolaaksossa 
viettävän nevan ylä-osana, alempana ei  Betula nanaa esiinny;  
sitävastoin Melica nutans ja Baldingera arundinacea tulevat lä  
hellä puron  rantoja lisäksi.  

N:o  29 Joks,  hyväkasvuista nuorta  koivua n. 6 m. välimatkojen  

päässä. Järveen viettävä riune. Ylempänä varpurikas jänkä. 
30 Sphagnum  -mättäitä. (Mättäiden väleissäi on Amblpst. sco  

rpioidesta jokseenkin (runsaasti. 

„ 31 Sphagnum  fuscum-mättäitå,  joilla kangaskasvillisuutta.  Myös 
muutamia kitukuusia. 

32 —• Sphagnum subnitens, S  ph.  subsecundum, S  ph. recurvum;  
Dicranum Bergeri  muodostavat karakteristisen „kirjcsammali  
kon"'. Myös Ptilidium ciliarea p.  

„ 33 - Sphagnum papillosum,  S  ph. riparium, S  ph.  medium ja S  ph. 
fuscum. 

.. 34 Sphagnum riparium. Sph. papillosum, Sph. subsecundum; 
Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum. 

„
 35 Muistiinpano  käsittää vain huomattavimman kasvillisuuden 

osan. 

„ 36 Laaja-alainen hyllyvä  neva.  

„
 37 Amblystegium fluitans valtasammal, rahkaa  niukasti. 

38 Sphagnum riparium, Sph. subsecundum; Mnium cincli  

dioides; Amblystegium  stramineum. 

„ 39 Sphagnum papillosum,  Sph. medium, Sph. riparium,  Sph.  
fuscum, Sph. recurvu/m,  Sph. Dusenii; Aulacomnium palustre.  
Suo pienimättäistä,  märät  keskiosat  rimipimäisiä. Drosera longi  

folia  ja Scheuchzeria  mättäiden väleissä. 

~ 40 Sphagnum recurvum.  

41 Sphagnum  medium. Suuremmissa mättäissä suon reunassa 
m.m. Cladonia deformis, Baeomyces ichnadophilus, Sphagnum  

angustifolium  (ipäämassa),  Calluna vulgaris p. ja Pinns. 

~
 42 Noin 1.5 m. korkeita kuusia  korkeimmilla jänteillä. 

„ 43 Rimmistä osa  avovetisiä. Sphagnum recurvum  ja Sph. sub  

secundum. Amblystegium stramineum, A. vernicorum, A. ba  

dins, A. revolvern ja A. fluitans. Mnium stygium.  

~ 44 Jänteet selviä 11—15 m. etäisyydellä  toisistaan. Amblyste  

gium scorpioidesta hieman rimmissä,  tai ovat  ne paljaat. Mata  
lammilla jänteillä: Sphagnum Warnsdorf  ii,  Sph. ■medium,  Sph. 
papillosum, Sph. acutifolium  ; Aulacomnium palustre, Splachnum 

vasculosum. Kuivemmilla jänteillä: Hylocomium  proliferum ja 
parietinum (p.); Amblystegium stellatum

, Sphagnum medium 

Sph. acutifolium,  Sph. fuscum (korkeimmat  mättäät), Aulacom  
nium palustre. Lycopodium  selago. 

„
 46 Amblystegium intermedium ja A. stellatum cop.  

„
 47 Suota niitetään joka vucsd,  jonka vuoksi varpukasvillisuus  

kituu. Sph. medium ja Sph.  papillosum  sekä Sph. recurvum.  

„ 48 (Lähteitä suon ja kankaan rajassa.  Suolla räm emättä  itä. 

„ 49 Amblystegium cordifolium  ja A. fluitans. 



Beobachtungen  über die Wald= und Moortypen  von  Kuusamo 

und der  südlich von  dort  gelegenen  Fichtenwaldgebiete.  

(Referat.)  

Das Untersuchungsgebiet umfasst die wichtigsten  Fichtenwaldgebiete  
der  Kircbspiele  Kuusamo, 'Taivalkoski,  Ristijärvi!  und Sotkamo (s.  o. Hei  

kinheimo, Vorkommen, Umfanfg und Holzvorräte der Ficlitenwälder in 

Nord-Finnland. Com. ex  Inst.  Quaest. forest. Finl. 3, 1920. wo unter  an  

derm eine Karte aller F ichten waldgebiete Nord-Finnlands). Diese Gegen  
den sind reicli an kleinen, durcligehends mit Moräne bedeckten Bergen 

(~vaara"),  auf dene n sich die Fichtenwalder konzentrieren. Im nörd  
lichen Teil des Untersuchung&gebietes stellen die oberen  Teile der  höch  

sten  Berge baumlose alpine Gnelbiete (, /tunturi") dar. Das postglaziale 
Meer liat imit  die unteren  Teile des Geibietes bedeckt. In diesen sind, na  

mentlich auf den Sandheiden und Äsen, die Kieifernwalder vorherrschend. 
I)as  Felsengeriist  ist  an manchen. Stellen kalkreich und die Flora als  arten  

reich 'bakannt. 

Die Wa'lder des Untersuchungsgebietes sind fast parkartig lieht, die 

Bäume von kumimerlioherem Wuehs und ästiger  als  in Sud-Finnland; die 

Baumstiimjpfe u. dgl. erhalten sicli viel länger unvermorsoht als  dort. Der 
vorlierrseliende Waldtypu® ist der Hylocomium-Myrtillus-Typns.  (Diaser  
wie die meisten folgenden Typen sind zuerst von Cajander ibesöhrieben 

word-on,  wie aus  seinen Veröffentlicliungen zu ersehen ist.)  Er  unterschei  
det «ich von dem in ,Ladoga-Kiarelien (nacli Linkola) und sonst  in Siid  

und Mittel-Finnland in, entsprechender Lage vorkommenden Myrtillus- 

Typus audi inlbezug  auif seine Oberflächenvegetatiaii dadurch,  dass bei dem 

HM-Typus die (folgenden Arton des .M-Typus fehlen: Hylocomium tri  

quetrum, Ptilium'Crista Castrensis (fast  vollständig), Calumagrostis  arun  
dinacea, Majantliemum bifolium, Rubus saxatilis. Trientalis europaea  
und  Linnaea borealis sind ebentfalls spärlicher geword-en. Dageg n liat 

das Vorkommen der  folgenden Arten beträchtlich zugenommen : Junger  
mannia lycopodioides,  Dicranum scoparium,  Hylocomium parietinum und 
H. proliferum, Aera flexuosa, Lycopodium  annotinum (?),  Empetrum  nig  

rum, Myrtillus  nigra (ibildet reicblAdh Friiclite),  M. uliginosa, (Cornus  
suaecica) und Juniper  us communis. Die  allgemeine geographische Ver  

breitung aller  dieser Arten umfasst das  Gebiet beider Typen. Die  in dem 

HM-Typus fehlenden Arten treten in dem Untersuchungsgebiet auf den 

besseren Wald typen auf, wie dies beim Vergleich der X:o 14—22 (HM- 

Typus)  der Tabelle I mit den N:o 34—42, welche Aufzeichnungein iiber die 
in den s  iki  lie/he,n Teilen des  Untersucliun-gsgebi-etes angetroffenen, ±  

dem M-Typus  nahestelienden Typen umfassen, erhellt. 
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Tab.  I N:o 42 ist  eim Beispiel von dem Oxalis-Myrtillvs-Typm.  der in 
den siidlichen Teilen des Untereuchunrgegebietes  aufzut-reten ibegonnen hat. 
Fiir diesen Teil des Gebietes sind auch die natiirliehen Wiesen charakteris  

tisch,  die aus mehr oder weniger reichlich von  Alnus  incana gabildeten ge  
schwendeten Wiildern gerodet sind, wobei jedoeh die Erie in greaser  Menge 
stehen gelassen  worden ist,  urn den Graswuclis  zu för  derm. In späterem 
Alter werdan sie oft von Nardus striata  eingenommen. (Die  hiergeihörigen  
Piflaozenverßeiolmiisee fimden sidh auif S.  14,  15.) 

An den .fflf-Typus  schliesst  sich  in dem Untersuchungsgebiet  der Em  

petrum-Myrtillus-Typm  eng  an, auf dem Empetrum  nigrum (ausserordent  
lich reichlich Friichte bildend)  reichlicher als Myrtillus  nigra vorikommt. 
Doeh ersclieint dabei die Kiefer als  Hauptbaumart mit mehr oder weniger 
reichlicher Beimischung von Fiobten (Tab. I N:o 1).  

Friiher ist die Brandkultur in dem Gebiete verbreitet gewesen,  da  rum  

hat dieses ein  dankbar.ee Material zur Untersuchung  dee Einflusses des 
Bodenibrennens auf 'die Waldtypen,  besondera au>f den JHf-Tyipus dargebo  

ten« iEin geschultes  Auge erkennt  unter den Alters-, Haufigkeits-  und 
Höhenverhältnissen  der verschiedenen Baumarten leicht aiuch die älteren 

geschwendeten W  alder. Die jiingeren von diesen sind m  e  ist  Birtkenwalder, 

wie eie iauf  ungebranmtem  Boden nioht vorkommen, abgeseben  vielleicht' 

von den liöehstein iSöheitalipartien der Berge, die reich  an Birken sind. Kie  

fern sind in den gesdhwendeten Waldern oft als  primäre Bäume beige  

mischt,  die Fichte erscheint immer aLs Unterholz (Tab. I N:o 2—lo ge  
schwendete EM-,  N:o 11—30 geschwendete HM-Typen). In etwia 200 
Jahren wird der Typus nach dem Auswachsen der Fichte und dem 
Absterben der Birke und Kiefer ihren friiheren iStand wiederreicht haben. 

Auch in der Oberflächenvegetation  sind die (u. .a. :S. 7 im Text ange  

fiihrten) geschwendete Walder bevorzugenden Arten ganz  verscliwunden. 

Auf den Scheitelpa'rtien der Berge  lichtet sich  der Wald immer mehr, 
und in den Gelbieten zwischen den. unter  den Fichten erhaltenen Hyloco  
»imm-Polstern entstebem dicht mit  Fleohten dedeckte Flecken  (s.  das Ver  

zeidhni® der Flora auf  iS. 104). Wo die Berge nicbt iiber eine geeignete 
Höhe hinausreichen, können diese oft reichlich mit Birken gemischten 
Walder bedeutende Areale bedeaken und verdiemen daher vielleicht als  einer 

der Waldtypen dee Gebietes eine Erwaihnung.  

Tab. II gibt Au-fzeicbnungen ii-ber die kräuterreicheren Waldtypen 
wieder. Schon Cornus suaecic.a kommt besser  in den feuohten Polytrichum-  

Teppichen iin den oibaren Teilen der  Berge fort (Tab. I N:o 2>3—26). Die 

ersten Zeugen eines bedeutenderen Nähretoffreidhtums sind Geranium 

silvaticum und Phegopteris  dryopteris, weldhe den Nord-Finnlamd eigen  
tiimliichen Dryopteris-Myntillus-Typus charalkterisieren (Tab. I  N:o 31).  

An den nahrstoffreichsten Lokalitäten (immer nur in kalkreichen Gegen  
deni) bilden sich  Waldtypen heraus, in denen die Reiser- und Moosflora 

auseerordentlich spärlieh iet und Kräuter und Gräser  reichlich aruiftreten. 

Diese Typen sind Cajanders Geranium-Hairuwalder (Tab. II N:o 1). Na  
mentlich in den mit lichtem Wald bestandenen oberen. Teilen der  Berge  

ist im Uintersuohungsgebiet  Mulgedium  alpinum ale Oharakterpflanze der  

iipp.igis.ten Haine autfgetreten (Tab. II N : o  11—20). Auch farnreiohe iip  

pige Waldtypen sind, besondere in den siidlichen Teilen, erschienen (Tab. 
II N:o 2).  In der Regel sind sie jedoah + versumpft.  
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Der erste. Versumpfungsgrad das TIM-Typus ist nach Cajander der  

Polytrichum-HM-Typus,  bei dem die Moosdecke wegen  des reichlichen 

Polytrichum commune ausserordentlich dick und dicht ist.  Wegen  der  

Kupiertheit der Landtschaft kommt der Typus  in  dem Untersuohungsgebi'U 

spärlioh >vor (Tab. I N:o 24, 47, 48). Die Jiäufigsten Bruohmoore sind 
durch Carex globularis charakterisierte Heidebruchmoore. An feuchteren 
Lokalitäten treten Schachtelhalm-, Krfluter-  utnd  Multbeerbruchmoore auf.  

An. Den Bächen f.indet man gras- und sträucherreiche Bruchmoortypem, von 
denen die durch Calamagrostis phragmitoides  und Uimaria pentapetala 
charakterisierten die wiohtigsten sind. 

Beisermoore kommen in den Fichtenwaldgebieten  bemerkenswert we  

nig vor. Die  Lec/wm-Bruchmoore felilen fast  ganz,  cibwohl sie  in den umlie  

genden Kiefernwaldgebieten  auseerordentlicli liäufig erscheinen. Betula 

nana ist die wiclitigste  grosser.'  Reiserpflanze der Bruohmoore. Auf man  

dhen ist der Warholder als  Oharakterprflanze aufgetreten. (Reisermoore 

Tab.  111 N:o 14^23.) 

Die baumlosen Moor typen, von denen Tab. 111 N:o 30—92 Beispiele  

bieten, sind diinnmoosige Kolk- und  Flarkmoore. In den mc  is te  n Fallen 
sind  sie  nur ca. 30—120 m breit. Wire  Länge ist dagegen gewtihnlich sehr  

gross.  Sie sind  in  der Reigel wegen  der festen Konsistenz des Torfes  gar  

nioht schwappend. In kalikreichen Gebieten sind von ihnen in sehr reicher 

Menge braummoorartige Parallelformen aufgetreten, von denen unter an  
deren die Nro 4-5—52 Beispiele darstellen. Genauere Untersuchungen 

iiber diese  Moore wird Auer  veröffentlichen. 
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